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Αριθµ. Απόφασης:  146/2013
Αριθµ. Πρακτικού:    10/2013 

ΘΕΜΑ
συµπλήρωσης

 

Σήµερα 22/07/2013 ηµέρα ∆ευτέρα
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
µετά από την Α.Π: 11872/18-7-2013
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
  
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                   8. Αβραµίδης
2. Γεννηµατάς Ιωάννης               9 Καρίκας
3 Ορφανίδου Στυλιανή.               10 
4. Καραγιαννίδου Αναστασία        
5. Θεοχαρούδης Θεοχάρης         11 Καλτσογιάννη
6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  
7 Καϊκατζάνη Μαρία    .                       
 

                  Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος

        

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα
εξής εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας

«Έχοντας υπόψη µας την υπ΄ αριθµό
Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος  

ΚΑΛΕΙΤΑΙ το Συµβούλιου της ∆ηµοτικής
πρότασης τροποποίησης της υπ΄ αριθµό

Α.)ως προς τις παρ. 9.1 και 9.2 του
δηµοτικά- αστικά απορρίµµατα) µε την

Β). Για την αποκοµιδή µπαζών από
χρησιµοποιούν είτε ιδιωτικές εταιρίες
µόνο για την µεταφορά τους µε τα
οποίας είναι οι ίδιοι οι πολίτες . 

Το κόστος της µεταφοράς ανέρχεται
πενήντα (50) σακούλες και στο ποσό
εκατό (100) σακούλες.  

Πέραν από τις εκατό (100)σακούλες
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
     

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
               της

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της πρότασης
συµπλήρωσης του Κανονισµού Καθαριότητας

∆ευτέρα και ώρα 20:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα

2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:              

. Αβραµίδης Μωυσής                     Απόντες: Ουδείς
Καρίκας Χρήστος  
 Πάντσης Θωµάς  

Καλτσογιάννη Γεωργία  

    .                        

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου

θέµα της ηµερησίας διάταξης, και έθεσε υπόψη
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου:  

την υπ΄ αριθµό 48/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, και το ότι δεν

Συµβούλιου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Aµπελοκήπων να γνωµοδοτήσει
της υπ΄ αριθµό 48/2011 Α∆Σ (Κανονισµός Καθαριότητας

και 9.2 του άρθρου 9 (υποχρεώσεις υπευθύνων για τα
απορρίµµατα) µε την συµπλήρωση εδαφίου Γ ως εξής: 

µπαζών από εργασίες που συλλέγονται σε σακούλες, οι
ιδιωτικές εταιρίες, είτε οχήµατα του ∆ήµου, οι υπηρεσίες του

τους µε τα οχήµατά του, κι όχι για την εργασία αποκοµιδής

µεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €) 
και στο ποσό των τριάντα πέντε (35,00 €) από πενήντα

σακούλες οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 22/07/2013 

πρότασης Τροποποίησης –
Καθαριότητας του ∆ήµου 

 

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
οτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα 

Ουδείς 

συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την 

Συµβουλίου περί Έγκρισης του 
το ότι δεν έχει προσδιοριστεί 

να γνωµοδοτήσει επί της 
Καθαριότητας)»: 

υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη 

σακούλες, οι πολίτες µπορούν να 
υπηρεσίες του οποίου χρεώνονται 
εργασία αποκοµιδής υπεύθυνοι της 

€) από µια (1) έως και 
από πενήντα µια (51) έως και 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ιδιώτες.     



  
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη και 

αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, σύµφωνα µε: 

1. το άρθρο 73 παρ. 1 Β’ ν του Ν.3852/2010,  

2. το άρθρο 79 παρ. 1δ1 του Ν.3463/2006 

3. το άρθρο 83 παργρ. 2δ Ν. 3852/2010. 

                          

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Γνωµοδοτεί θετικά αποδεχόµενο την κάτωθι πρόταση τροποποίησης της υπ΄ αριθµό 48/2011 Α∆Σ 
(Κανονισµός Καθαριότητας ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης)»: 

Α.)ως προς τις παρ. 9.1 και 9.2 του άρθρου 9 (υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη 
δηµοτικά- αστικά απορρίµµατα) µε την συµπλήρωση εδαφίου Γ ως εξής: 

Β). Για την αποκοµιδή µπαζών από εργασίες που συλλέγονται σε σακούλες, οι πολίτες µπορούν να 
χρησιµοποιούν είτε ιδιωτικές εταιρίες, είτε οχήµατα του ∆ήµου, οι υπηρεσίες του οποίου χρεώνονται 
µόνο για την µεταφορά τους µε τα οχήµατά του, κι όχι για την εργασία αποκοµιδής υπεύθυνοι της 
οποίας είναι οι ίδιοι οι πολίτες . 

Το κόστος της µεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €) από µια (1) έως και 
πενήντα (50) σακούλες και στο ποσό των τριάντα πέντε (35,00€) από πενήντα µια (51) έως και 
εκατό (100) σακούλες.  

Πέραν από τις εκατό (100)σακούλες οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε ιδιώτες. 
 
Η παρούσα απόφαση θα τεθεί υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία και θα εισηγηθεί το 
θέµα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 146/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  23/07/2013         

                        
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

                                      
                                   

                                                      Κεσόγλου Παύλος 


