
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 9/16 Καπηίος  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   61/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 16η Καπηίος 2021, ημέπα  Σπίηη και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ  

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1710/12.03.2021  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, 

Πξφεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη 

απφληεο νη : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 4ο  : Πεπί ςποβολήρ αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ και 

Αλληλεγγύηρ για ηην Σοπική Αςηοδιοίκηζη «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ» ζηον άξονα 

Πποηεπαιόηηηαρ «Πεπιβάλλον»  ΚΔ ΣΗΣΙΟ:« Υωπιζηή ςλλογή Βιοαποβλήηων, Γωνιέρ 

Ανακύκλωζηρ και ηαθμοί Κεηαθόπηωζηρ Αποππιμμάηων». 

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ηέηαπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ  

κειψλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ». 

ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

ΜΔ ΣΙΣΛΟ:  «Υωριστή σλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και ταθμοί Μεταυόρτωσης 

Απορριμμάτων» 

Ο  Γήκνο Βέινπ Βόραο ππνβάιεη  πξόηαζε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο   κε ηίηιν: « Γωνιές Ανακύκλωσης 

στις κοινότητες τοσ Γήμοσ Βέλοσ Βότας». 

Η πξόζθιεζε αθνξά ζηε ρξεκαηνδόηεζε, ηωλ δήκωλ ηεο ρώξαο, γηα έξγα πνπ αθνξνύλ ζε ππνδνκέο, πξνκήζεηεο 

θαη εμνπιηζκνύο πνπ ζπκβάινπλ ζηε βειηίωζε ηεο δηαρείξηζεο ηωλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ, ζηελ πξνώζεζε ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθύθιωζεο θαη ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) ηελ εθαξκνγή 

Πξνγξακκάηωλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ρωξηζηήο ζπιινγήο) Βηναπνβιήηωλ, (β) ηε δεκηνπξγία «Γωληώλ 

Αλαθύθιωζεο», πνπ ζπκβάινπλ ζηε βειηίωζε ηεο δηαρείξηζεο ηωλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ, (γ) ηε δεκηνπξγία ηαζκώλ 

Μεηαθόξηωζεο Απνξξηκκάηωλ θαη (δ) ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ «ρώξωλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάηωλ 

(Υ.Α.Γ.Α.)» πνπ δελ εληάρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο ΙΙΙ ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιόδεκνο Ι ηνπ ΤΠ.Δ. (ΑΓΑ: 

ΦΡ96465ΥΘ7-Υ7Σ).  

ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία γωληώλ αλαθύθιωζεο ζε θάζε θνηλόηεηα ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο 

ζπλάκα ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ απηόλνκε εθαξκνγή ηνπο ρωξίο λα απαηηνύλ, ωο πξνϋπόζεζε εθαξκνγήο ηνπο, είηε 

ΑΔΑ: 6ΝΙΜΩ9Π-ΝΞΣ



ηελ ύπαξμε άιιωλ αλαγθαίωλ ππνδνκώλ (π.ρ. θέληξωλ δηαινγήο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ θ.α.), πνπ δελ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, είηε ηε κεηαθνξά ηωλ απνβιήηωλ απηώλ εθηόο ηωλ γεωγξαθηθώλ 

νξίωλ ηνπ Γήκνπ, ώζηε λα κεηαθεξζνύλ ζε ζρεηηθέο ππνδνκέο (π.ρ. θέληξα δηαινγήο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ θ.α.). 

Σέινο ε πξόηαζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην βέιηηζην ελεξγεηαθό θαη πεξηβαιινληηθό απνηύπωκα γηα ηελ 

εθαξκνδόκελε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθιωζεο. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 

 

    ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. θβ ηεο παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) : Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε 

δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα. 

     ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε φπσο εηδηθφηεξα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

   -  Αποδέσεηαι ηνπο φξνπο  θαη εγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο  ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα  

Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο :  «Πεπιβάλλον»  με ηίηλο :« Υωπιζηή ςλλογή Βιοαποβλήηων, Γωνιέρ 

Ανακύκλωζηρ και ηαθμοί Κεηαθόπηωζηρ Αποππιμμάηων»  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ  πξάμε : 

«Γωνιέρ Ανακύκλωζηρ ζηιρ κοινόηηηερ ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ» , νη νπνίεο ζπλάκα ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απηφλνκε εθαξκνγή ηνπο ρσξίο λα απαηηνχλ, σο πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηνπο, 

είηε ηελ χπαξμε άιισλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ (π.ρ. θέληξσλ δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θ.α.), 

πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, είηε ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ απηψλ 

εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα κεηαθεξζνχλ ζε ζρεηηθέο ππνδνκέο (π.ρ. θέληξα 

δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θ.α.). Σέινο ε πξφηαζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην βέιηηζην 

ελεξγεηαθφ θαη πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα γηα ηελ εθαξκνδφκελε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. 

   

 Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 61/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                                2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                                3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

   ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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