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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  26 - 8 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 275/2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ 
ΠΗΓΗ ∆ΗΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
& ∆ΕΛΤΑ» από τον Φο∆ΣΑ Νοµού Θεσσαλονίκης.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 26ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13490/22-8-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή,  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο έκτ.  Θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κος Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών ότι µε την υπ’ Α.Π.: Οικ. 105110/ Π141/ 29/5/2013 και µε Α∆Α ΒΕΧΩ0-ΤΒ∆ 
δηµοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη και εφαρµογή ολοκληρωµένων 
συστηµάτων διαχείρισης οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων. Ο Κωδικός της Πρόσκλησης είναι 
ο 4.10 και εντάσσεται στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 44, στον Άξονα Προτεραιότητας 4: 
«Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων & ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Η πρόσκληση απευθύνεται 
προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού καθώς επίσης και στους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο∆ΣΑ) ή/και εξουσιοδοτηµένους φορείς για την διαχείριση απορριµµάτων. 
Στόχος της πρόσκλησης αποτελεί η υποβολή προτάσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες πράξεων 
«Κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις 
Περιφέρειες σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους ΠΕΣ∆Α των Περιφερειών» και «Προµήθειες 
εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 
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Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα 
Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, 
ως ακολούθως: 
(α) Ειδικοί Στόχοι 
• Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασµών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και 
προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης µε τη βελτίωση της ελκυστικότητας των 
περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας. 

• Συµβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος 
αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης 
Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων κατανέµεται ενδεικτικά 
κατά θεµατική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως: 

• Κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις 
Περιφέρειες σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους ΠΕΣ∆Α των Περιφερειών: 15.000.000€ 

• Προµήθειες εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων: 10.000.000€ 
 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 
πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα 
πρέπει να συντελεστεί έως 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
Με δεδοµένα τα παραπάνω στοιχεία της πρόσκλησης του προγράµµατος, ο Φο∆ΣΑ Νοµού 
Θεσσαλονίκης επιθυµεί την υποβολή φακέλου χρηµατοδότησης µε τίτλο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ & 
∆ΕΛΤΑ» ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αφενός του προγράµµατος 
χρηµατοδότησης και αφετέρου στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της πιλοτικής 
περιοχής παρέµβασης που µέσα σε αυτές είναι και ο ∆ήµος ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.  
Ειδικότερα, ο Φο∆ΣΑ Νοµού Θεσσαλονίκης ανταποκρινόµενος στη συγκεκριµένη 
πρόσκληση προτίθεται να υποβάλλει φάκελο χρηµατοδότησης προκειµένου να κατασκευάσει 
µία πρότυπη µονάδα κοµποστοποίησης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας 
και της ποιότητας ζωής, καθώς επίσης και για την εναρµόνισή του µε την Εθνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία για τη µείωση του οργανικού κλάσµατος το οποίο διοχετεύεται στον 
ΧΥΤΑ. Με την υλοποίηση του έργου τόσο ο Φο∆ΣΑ Νοµού Θεσσαλονίκης όσο και οι ∆ήµοι 
του ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, ΑΜΠΕΛΙΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ & ∆ΕΛΤΑ 
που αποδέχονται την υλοποίηση της πιλοτικής παρέµβασης στην περιοχή τους, προτίθενται 
από κοινού να δώσουν µία σηµαντική λύση στο µεγάλο περιβαλλοντικό πρόβληµα των 
ηµερών µας που είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση του οργανικού κλάσµατος των αστικών 
και λοιπών απορριµµάτων. Σηµειώνεται ότι το οργανικό µέρος των αστικών απορριµµάτων 
αντιπροσωπεύει το 35% περίπου των συνολικών αποβλήτων των ∆ήµων της πιλοτικής 
παρέµβασης και δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα λόγω της υψηλής συλλογής και του 
κόστους µεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, ορθή διαχείριση του οργανικού κλάσµατος µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο µέσα από τη συµµετοχή των πολιτών και στο πλαίσιο της εγκατάστασης 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης του βιοαποδοµήσιµου υλικού µε διαλογή στην 
πηγή. 
Ειδικότερα, και σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος για τη ∆ιαλογή στην Πηγή 
αυτή θα πραγµατοποιηθεί από τα νοικοκυριά - επαγγελµατίες των συµµετεχόντων ΟΤΑ της 
πιλοτικής παρέµβασης και για τον λόγο αυτό ο Φο∆ΣΑ Νοµού Θεσσαλονίκης θα 
εγκαταστήσει στις συγκεκριµένες περιοχές ειδικούς καφέ κάδους των 120 lt και των 1100lt 
για τη συλλογή του οργανικού φορτίου, θα διανέµει οικιακούς κοµποστοποιητές σε 
νοικοκυριά που φέρουν την ικανότητα να πραγµατοποιήσουν οικιακή κοµποστοποίηση, 
µικρούς οικιακούς συλλέκτες των 8 -10lt για τη  συλλογή του οργανικού φορτίου εντός των 
οικιών, καθώς επίσης και θα δηµιουργήσει πράσινα σηµεία περιµετρικά της πόλης 
προκειµένου να συλλέγονται τα πράσινα απόβλητα από κήπους και πάρκα. Η συλλογή όλων 
των παραπάνω απορριµµάτων θα γίνει µε ειδικό όχηµα που θα παραχωρηθεί σε κάθε ΟΤΑ 
από τον Φο∆ΣΑ Νοµού Θεσσαλονίκης. Εκτός των παραπάνω εργασιών, τόσο ο Φο∆ΣΑ όσο 
και οι ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση ενός 
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ολοκληρωµένου επικοινωνιακού σχεδίου προκειµένου να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα 
όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά και επαγγελµατίες. 
Η µεθοδολογική προσέγγιση που θα προτείνει το έργο θα αποτελεί µία οικονοµική µέθοδο 
ανακύκλωσης για τη παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει 
λίπασµα µέσα από τη κοµποστοποίηση περισσευµάτων τροφίµων, φρούτων και λαχανικών, 
αποκοµµάτων χλόης και φύλλων των νοικοκυριών και των καταστηµάτων της περιοχής.  
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί, ότι η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα 
περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων που 
απορρέουν από τη νέα νοµοθεσία για τα απόβλητα προϋποθέτει σηµαντικές αλλαγές στη 
διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων που 
εµπεριέχονται στα απόβλητα και να επιτυγχάνεται η βιωσιµότητα µιας τέτοιας εγκατάστασης. 
Οι στόχοι και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της µονάδας 
κοµποστοποίησης θα είναι ενδεικτικά τα εξής: 

• Μείωση αποβλήτων. Επίτευξη σηµαντικού ποσοστού εκτροπής των Βιοαποδοµήσιµων 
Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) από χώρους υγειονοµικής ταφής, καθώς τα βιοαπόβλητα 
αποτελούν το µεγαλύτερο και «δυσκολότερο» ρεύµα των ΒΑΑ. 

o Μείωση των προς διάθεση οργανικών αποβλήτων κουζίνας. 
o Μείωση της παραγωγής µεθανίου από χώρους υγειονοµικής ταφής. 
o Μείωση της παραγωγής στραγγισµάτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής. 
o Υποβιβασµός των τοξικών χηµικών ουσιών στα βιοαπόβλητα. 
o ∆ιευκολύνεται η λειτουργία των δηµόσιων χώρων επεξεργασίας απορριµµάτων, όπου 
υπάρχουν τέτοιοι, µειώνεται η έκταση και το κόστος κατασκευής τους, γίνεται οικονοµικότερη 
η λειτουργία τους, υγειονοµικά ασφαλής και άοσµη, οι δε εργαζόµενοι σε αυτούς έχουν ένα 
πολύ πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 

o Οι κάτοικοι της περιοχής εγκατάστασης τέτοιων µονάδων γίνονται λιγότερο αρνητικοί. 

• Προστασία δηµόσιας υγείας. 
o Καταστροφή παθογόνων µικροοργανισµών που απειλούν τα φυτά, τα ζώα και τους 
ανθρώπους. 

• Εµπλουτισµός εδάφους. Αποτελεσµατική επιστροφή της οργανικής ουσίας και των 
θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, µε πολλαπλά οφέλη (βελτίωση της δοµής του εδάφους, 
της υδατο-ικανότητας του, της παραγωγικότητας, καταπολέµηση της ερηµοποίησης, µερική 
υποκατάσταση λιπασµάτων, µείωση των φυτοφαρµάκων, ενίσχυση της αποθήκης άνθρακα 
του εδάφους και συνεπώς συνεισφορά στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής). 

o Χρήσιµες εφαρµογές στη γεωργία. Η χρήση του compost µειώνει τις απαιτήσεις για χρήση 
άλλων βελτιωτικών εδάφους, όπως η τύρφη, για αγροτικές ή κηπευτικές δραστηριότητες. 

o Προσθήκη οργανικών υλών. 
o Βελτίωση της γονιµότητας και της παραγωγικότητας των εδαφών. 
o Καταστολή ασθενειών σε φυτά. 
o Αποθάρρυνση εντόµων στα φυτά. 
o Αύξηση της κατακράτησης νερού από τα φυτά και το έδαφος. 
o Περιορισµός της χρήσης πετροχηµικών λιπασµάτων.  
o ∆ιευκόλυνση της αξιοποίησης των υπολοίπων αποβλήτων αφού η ∆σΠ των βιοαποβλήτων 

«αποµακρύνει» τα οργανικά υλικά που χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία και χαµηλή 
θερµιδική αξία, από τα υπόλοιπα Α.Σ.Α. 

• Εξοικονόµηση χρηµάτων. 
o Εκτροπή των βιοαποβλήτων από τους χώρους υγειονοµικής ταφής. 
o Μείωση του κόστους διάθεσης των βιοαποβλήτων. 
o Μείωση αναγκών κατανάλωσης νερού, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 
o Αύξηση της επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας.  
o Παραγωγή compost υψηλής ποιότητας, µε χαµηλή συγκέντρωση βαρέων µετάλλων και 
αδρανών προσµείξεων (πλαστικά, γυαλί), το οποίο πληροί αυστηρές προδιαγραφές και 
κερδίζει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοποίησή του 
(δυνατή η απόδοση Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος-Ecolabel). 



[4] 
 

o Μείωση κόστους κατασκευής υπολειποµένων έργων διαχείρισης ΑΣΑ 

• Κοινωνικά οφέλη. 
o Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέµατα διαχείρισης αποβλήτων µε στόχο 
στην αλλαγή της καταναλωτικής συµπεριφοράς και στη µακροπρόθεσµη µείωση των 
αποβλήτων. 

o Αναβάθµιση του ενδιαφέροντος για περιβαλλοντικά ζητήµατα. 
o Κινητικότητα και ενδιαφέρον απέναντι στη µείωση και την ανακύκλωση των αποβλήτων µε 
σκοπό να επιδράσει τελικά στην κουλτούρα των πολιτών αλλά κυρίως των επιχειρήσεων που 
µπορεί τελικά να ανακαλύψουν επιχειρηµατικό συµφέρον µέσα από τις δράσεις αυτές. 

o Αύξηση θέσεων εργασίας.  
o Ενίσχυση τεχνογνωσίας εµπλεκοµένων. 
o Ενίσχυσης δράσεων εθελοντισµού – Συµµετοχή πολιτών. 

• Οικονοµικά οφέλη. Ο στόχος είναι να απορροφηθούν τα κονδύλια από διάφορους άξονες 
χρηµατοδότησης που θα διευκολύνει οικονοµικά και θα δράσει και ως οικονοµικό κίνητρο, 
προς επιχειρήσεις και τοπικές αρχές που επιθυµούν ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την 
κατεύθυνση της µείωσης και της ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων.  
Κατόπιν τούτων: 
 
Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 
1. Η έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013 µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΛΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – 
ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ & ∆ΕΛΤΑ» από τον Φο∆ΣΑ Νοµού Θεσσαλονίκης 
 
2. Η εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου: 
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Χρηµατοδότησης να διαµορφωθεί στην τελική της 
ολοκληρωµένη µορφή και να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους 
σχετικούς όρους της Προκήρυξης.   
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των 
Προτάσεων Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): της 
Αίτησης Υποβολής Πρότασης, της Βεβαίωσης µη Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους 
Πόρους, το µνηµόνιο συνεργασίας,  την προγραµµατική σύµβαση και όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα. 
  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
                                                         

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
             Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης 
Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα 
Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος), αποχή 3 (Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας).  
 
Α). Εγκρίνεται: 
1. Η έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013 µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΗΓΗ, ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ & ∆ΕΛΤΑ» από τον Φο∆ΣΑ Νοµού Θεσσαλονίκης. 
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2. Η εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου: 
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Χρηµατοδότησης να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη 
µορφή και να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της 
Προκήρυξης.   
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο 
για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των Προτάσεων 
Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): της Αίτησης Υποβολής 
Πρότασης, της Βεβαίωσης µη Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους Πόρους, το µνηµόνιο 
συνεργασίας,  την προγραµµατική σύµβαση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 275/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  27 - 8 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


