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ΘΕΜΑ: Περί συμπλήρωσης και τροποποίησης της αριθ. 33/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.
(Περί Συγκρότησης Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας)

Στους Μολάους, σήμερα, 19-05-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 6946/13-052016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
Παρόντες
Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κουλουβάκος Βασίλειος

Απόντες
Κόκκορης Παναγιώτης
Κολλιάκος Ιωάννης
Τσαφατίνου Κατερίνα
(νομίμως κληθέντες)

Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μουσαδάκου Χρυσούλη, για
την τήρηση των πρακτικών:
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Με την αριθμ. 33/2015 απόφαση μας, εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την

Συγκρότησης Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας)

Διαπιστώθηκε ότι , πρέπει να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί η 33/2015
απόφαση Ε.Π.Ζ. σύμφωνα με την νέα εισήγηση του τμήματος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Πρασίνου ως εξής:
1. Προτείνεται η συγκρότηση Ομάδας Έργου η οποία θα συνεργαστεί με
εξωτερικό συνεργάτη για τη σύνταξη του Τ.Σ.Δ.Α., θα αναλάβει να
παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την

εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα, αποτελούμενη από τους
κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Κόκκορης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
Δρίβα Μαρία του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων
Μαγκανάρης Αλέξανδρος του κλάδου Τεχνολόγων Γεωπόνων
Πατσά Σοφία του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πλαγιανού Μαρία του κλάδου Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

2. Προτείνεται ο καθορισμός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που θα
δίνει τη δυνατότητα για πραγματική διαβούλευση και ολοκλήρωση της
σύνταξης του Τ.Σ.Δ.Α. αλλά και σύντομου προκειμένου άμεσα να έχει ο
Δήμος εγκεκριμένο Τ.Σ.Δ.Α. τόσο για την ενσωμάτωσή του στην
αναθεώρηση του Π.Ε.Σ.Δ.Α., όσο και για την εκπλήρωση της
απαραίτητης προϋπόθεσης για υποβολή πρότασης και οριστικής
ένταξης έργων διαχείρισης απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ.
3. Προτείνεται η υποβολή πρότασης και οριστικής ένταξης του Τ.Σ.Δ.Α.
στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου.
4. Προτείνεται ο ορισμός διεξαγωγής διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία
θα περιλαμβάνει:
α) Αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου για την
διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς,
οργανώσεις και πολίτες, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
β) Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου Τ.Σ.Δ.Α. και πριν την οριστική
έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου για την διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων
από φορείς, οργανώσεις και πολίτες, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών.
5. Προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας
με τους όμορους δήμους Ευρώτα και Ελαφονήσου.
Τα μέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν την εισήγηση του
προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο :
Α) Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 33/2015 Απόφασης
της Ε.Π.Ζ. ως εξής:

1. Προτείνεται η συγκρότηση Ομάδας Έργου η οποία θα συνεργαστεί με
εξωτερικό συνεργάτη για τη σύνταξη του Τ.Σ.Δ.Α., θα αναλάβει να
παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την
εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα, αποτελούμενη από τους
κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Κόκκορης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
Δρίβα Μαρία του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων
Μαγκανάρης Αλέξανδρος του κλάδου Τεχνολόγων Γεωπόνων
Πατσά Σοφία του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πλαγιανού Μαρία του κλάδου Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

2. Προτείνεται ο καθορισμός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που θα
δίνει τη δυνατότητα για πραγματική διαβούλευση και ολοκλήρωση της
σύνταξης του Τ.Σ.Δ.Α. αλλά και σύντομου προκειμένου άμεσα να έχει ο
Δήμος εγκεκριμένο Τ.Σ.Δ.Α. τόσο για την ενσωμάτωσή του στην
αναθεώρηση του Π.Ε.Σ.Δ.Α., όσο και για την εκπλήρωση της
απαραίτητης προϋπόθεσης για υποβολή πρότασης και οριστικής
ένταξης έργων διαχείρισης απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ.
3. Προτείνεται η υποβολή πρότασης και οριστικής ένταξης του Τ.Σ.Δ.Α.
στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου.
4. Προτείνεται ο ορισμός διεξαγωγής διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία
θα περιλαμβάνει:
α) Αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου για την
διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς,
οργανώσεις και πολίτες, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
β) Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου Τ.Σ.Δ.Α. και πριν την οριστική
έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου για την διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων
από φορείς, οργανώσεις και πολίτες, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών.
5. Προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας
με τους όμορους δήμους Ευρώτα και Ελαφονήσου.
Β) Την τροποποίηση της υπ. Αριθ. 248/2015 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
του
Δήμου
Μονεμβασίας
«Περί
Τοπικού
Σχεδίου
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων»

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κουτσονικολής Χαράλαμπος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Μουσαδάκου Χρυσούλη

