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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 28/28-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 
 
    Αριθ.αποφ. 382/2018 

Περί έγκρισης θέσεων τοποθέτησης 
συστημάτων βυθιζόμενων κάδων 

ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης 
απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 28 Νοεμβρίου 
2018 ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 22630/23-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Λέλης Μελέτιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 

Δήμας Ιωάννης Σταμούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Ζάλης Αθανάσιος 

Ρήγα Ελένη Βαρελάς Κλεάνθης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης -------- 

Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

  -------- 

  Λιώτας Δημοσθ.  - Πρόεδρος 

  Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου  

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 368/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.  
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 19ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών  του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 38/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου μας περί  «Περί έγκρισης θέσεων τοποθέτησης συστημάτων βυθιζόμενων 
κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου 
Μεγαρέων», η οποία έχει ως εξής: 

 
«Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο 

κ.Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ,  εισηγείται  το 2ο 
θέμα   της  ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου ,  και θέτει υπ’ 
όψη των μελών της Επιτροπής την από 22-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ευάγγελου Ρούσση, στην οποία 
αναφέρει τα εξής: 
    Οι τρεις (3) θέσεις που προτείνονται για την τοποθέτηση των συστημάτων 
βυθιζόμενων κάδων είναι στην Δημοτική ενότητα Μεγάρων: α) νοτίως της πλατείας 
Ηρώων επί της οδού Σωτηρίου Δρίτσα, β) επί της οδού Συλημβρίας μεταξύ των 
οδών 28ης Οκτωβρίου & Σαρανταπόρου και γ) στην Δημοτική ενότητα Ν.Περάμου 
πλησίον του χώρου του δημοτικού καταστήματος όπως φαίνονται και οι θέσεις στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται. 
    Οι διαστάσεις του καθενός συστήματος βυθιζόμενων κάδων είναι 2,50 μ. μήκος * 
1,50 μ. πλάτος * 2,00 μ. ύψος (το οποίο είναι υπόγειο). 
Με την τοποθέτηση των βυθιζόμενων συστημάτων στις συγκεκριμένες θέσεις θα 
απομακρυνθούν οι επίγειοι κάδοι (απορ/των και ανακύκλωσης), οι οποίες ανάγκες 
θα καλυφθούν από τους βυθιζόμενους, θα αναβαθμιστεί το οπτικό και αισθητικό 
αποτέλεσμα καθώς επίσης θα εξαλείφει και η ρύπανση από απορρίμματα γύρω 
από τις θέσεις των επίγειων κάδων 
      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 
87/7-6-2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α) Εγκρίνει τρεις (3) θέσεις για την τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων 
ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων ,Δήμου Μεγαρέων, και οι 
οποίες είναι οι εξής: 

 Νοτίως της πλατείας Ηρώων επί της οδού Σωτηρίου Δρίτσα,  

 Επί της οδού Συλημβρίας μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & 
Σαρανταπόρου και  

 Στην Δημοτική ενότητα Ν.Περάμου, πλησίον του χώρου του δημοτικού 
καταστήματος 

Οι διαστάσεις του καθενός συστήματος βυθιζόμενων κάδων είναι 2,50 μ. μήκος * 
1,50 μ. πλάτος * 2,00 μ. ύψος (το οποίο είναι υπόγειο). 
Β)  Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   38/2018» 
----------------------------------------------- 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του, την υπ’ αριθ. 38/2018 
απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του  άρθρου 65 του Ν.3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει τρεις (3) θέσεις για την τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων 

κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων, Δήμου 
Μεγαρέων, και οι οποίες είναι οι εξής: 

 Νοτίως της πλατείας Ηρώων επί της οδού Σωτηρίου Δρίτσα,  

 Επί της οδού Συλημβρίας μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & 
Σαρανταπόρου και  

 Στην Δημοτική ενότητα Ν.Περάμου, πλησίον του χώρου του δημοτικού 
καταστήματος 

Οι διαστάσεις του καθενός συστήματος βυθιζόμενων κάδων είναι 2,50 μ. μήκος * 
1,50 μ. πλάτος * 2,00 μ. ύψος (το οποίο είναι υπόγειο). 

 
Όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38/20218 απόφαση  της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας που αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό 
της παρούσης. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.   
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 382/2018. 

………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταμούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


