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                                              ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                                                       ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                        

                                                       ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΗΑ                                   

   ---------------------------------                  

                                     ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ                   

                              ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ            

                                                                 ΑΠΟΠΑΜΑ  

                     Από ηο Πρακηικό ηης σπ’ αριθ. 23
η
/13-09-2022       Σακηικής     

                                ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Κρφπίας 

 

              Αριθμ. Απόθαζης    112/2022 

 

                                                                             ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

                     «Γιαηύπφζη απόυεφν ζηα πλαίζια ηης διαβούλεσζης όζον αθορά  ηην 

                       ΜΠΔ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ  

                       ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (ΠΔΓΑ)  

                       ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ.» 

 

ην Κνξσπί ζήκεξα ζηηο  13
η
   ηνπ κήλα       επηεμβρίοσ  ηνπ έηνπο 2022 εκέξα    

Σρίηη  θαη ψξα 20:00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε   ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε  ‘δηα 

δψζεο’ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ πξση. 14486/9-09-2022 

πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηοσ άρθροσ 67 ηοσ 

ν.3852/2010, όπφς ασηό ανηικαηαζηάθηκε από ηο άρθρο 74 ηοσ ν.4555/2018 και 

ηροποποιήθηκε από ηα άρθρα 177 και 184 ηοσ ν.4635/2019, θαη ηελ κε  αξηζκφ  θαη 

ηελ κε  αξηζκφ   ΓΗΓΑΓ/Φ.69/208/νηθ/10284/24-06-2022 (ΑΓΑ:9ΕΗ46ΜΣΛ6-710)  

εγθχθιην ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζηελ   νπνία ζπκκεηείραλ νη παξαθάησ 

Γεκνηηθνί χκβνπινη: 

               ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.Νηνχλεο Γεξάζηκνο – Πξφεδξνο 

2.Παπαεπζπκίνπ Ησάλλεο- Γξακκαηέαο  

3.Γηαλλάθνο Νηθφιανο 

4.Νηνχλεο Αλδξέαο  

5.Γθίθαο Γεψξγηνο ηνπ Νηθ 

6.Aδάκ Διέλε  

7.Κηνχζεο Θσκάο  

8.Κηνχζεο Κσλ/λνο 

9.Μηραηξίλα Γήκεηξα 

10.Θενράξε Μπνχηζε Γεσξγία 

11.Νηνχλεο ηακάηηνο 
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12.Γθνηδακάλεο Λάκπξνο 

                          13.Κφιιηαο ππξίδσλ 

14.Γήκαο Αζαλάζηνο 

15.Λέθθαο Γεκήηξηνο  

16.Μηραηξίλαο Θενθάλεο (Φάλεο) 

17.Aζαλαζίνπ ηέιια ζπδ. Νηθνιάνπ 

18.Σζφγθαο Φψηεο  

19.Κεξαζηψηεο Γηνλχζηνο 

20.Κηνχζε Αζελά 

21.Θεβαίνπ Γαλάε 

22.Σζηκπηθηζηφγινπ Παλαγηψηεο 

23.Κνπληνχξε Αθξνδίηε 

24.Ρεκπάπεο Δπάγγεινο 

         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Γξίβαο Θεφδσξνο 

2.Πνιίηεο Παλαγηψηεο 

3.Κνξσληάο Αληψληνο 

4.Κσλζηαληάξαο Κσλ/λνο 

5.Λνπθά Νεθέιε 

6.Βξάραο Αλδξέαο  

(νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ) 

      ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ 

      1. Γθηφθα Ακαιία 

           2. Γθίθαο Ηζίδσξνο 

           3.Σζεβάο Κσλ/λνο- Αληηπξφεδξνο 

           (Πξνζήιζαλ θαηά  ηελ ζπδήηεζε ηνπ  ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο) 

Καηφπηλ πξνζθιήζεσο ζπκκεηέρεη θαη  ν Γήκαξρνο θ. Γεκήηξηνο Ν. Κηνχζε. 

Σα πξαθηηθά ηεξεί ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ Ησάλλα   

Πεηηκεδά. 

  Τπάξρεη λφκηκε απαξηία εθ’ φζνλ ζε ζχλνιν αξηζκνχ Γεκνηηθψλ χκβνπινη  ζπκκεηείραλ  

ζηελ  ζπλεδξίαζε  νη (24). 

  Ζ ζέζε ηεο  παξάηαμεο ‘Λατθή πζπείξσζε’ έρεη φπσο παξαθάησ: 
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  Ωο Λατθή πζπείξσζε εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζε καο ζην λέν ΠΔΓΑ φπσο απηφο 

ζπληάρζεθε θαη ήξζε πξνο ζπδήηεζε θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνξσπίνπ. 

Ο λένο ΠΔΓΑ, εξρφκελνο σο ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ΠΔΓΑ ηεο δηνίθεζεο 

Γνχξνπ, δηαηεξεί θαη επεθηείλεη ηελ εγθιεκαηηθή αληηιατθή αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Λεθαλνπέδην.Δίκαζηε απέλαληη θαη αληίζεηνη ζην 

ΠΔΓΑ γηαηί:1.Γηαηεξεί ην αίζρνο ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο, δηαρξνληθφ έγθιεκα φιεο ηεο Αηηηθήο 

θαηηνλ επεθηείλεη αθνχ ζηνλ ππάξρνληα ΥΤΣΑ πξνρσξάλε, κε έλα ηεξάζηην παλσζήθσκα 

νθηψ εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ, ζηελ θαηαζθεπή λένπ, 3νπ ΥΤΣΑ.2. Πξνσζεί ηελ 

κέζνδν ηεο θαηαζηξνθηθήο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία θαχζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο (ΜΔΑ θ.ά.) ζε Αλαηνιηθή 

Αηηηθή, ζε Πεηξαηά, ζε Γπηηθή Αηηηθή θαη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) ηεο ΝΓ. 

3. Πξνεηνηκάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ Γξακκαηηθνχ θαη ε ππφ δεκνπξάηεζε 

ΜΔΑ ζε επαθή κε ην παξαθείκελν ξέκα. 4. Γηα ην Γήκν καο πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή 

« πάξθνπ θπθιηθήο νηθνλνκίαο» ζην θαηεπαλαιεςε θαη απφ πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο 

θαη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, ρψξν ησλ Λαηνκείσλ. Απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

επηβαξχλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην Γήκν καο . Ήδε εληφο ησλ νξίνπ ηνπ Γήκνπ 

ιεηηνπξγεί ηδησηηθφ ΚΓΑΤ πνπ εμππεξεηεί δεθάδεο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο, ελψ ππήξραλ 

ζε πξνεγνχκελνπο ρψξνπο δχν ΥΑΓΑ πνπ παξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο έρνπλ αθήζεη 

ζνβαξφ αξλεηηθφ πεξηβαιινληνινγηθφ απνηχπσκα. 

Ωο Λατθή πζπείξσζε είκαζηε ελάληηα ζηελ νπνία δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζην ρψξν 

ησλ Λαηνκείσλ. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα είλαη επηθίλδπλε θαη εγθιεκαηηθή γηα ην 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ πνπ γεηηληάδεη 

θαη ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε 

αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο. Σα ζελάξηα πεξί ιεηηνπξγίαο 

εξγνζηαζίσλ θαχζεο, πνπ δηάθνξνη κνλνπσιηαθνί φκηινη επηζπκνχλ, είλαη εμίζνπ 

επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Μεζνγείσλ. 

Σα ιαηνκεία, πνπ ηψξα ιεηηνπξγνχλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο 

πιηθψλ θαηεδάθηζεο θαη εθζθαθψλ, πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηελ δηαδηθαζία 

απνθαηάζηαζεο ηνπο θαη λα απνδνζνχλ ζην ιαφ ηεο πεξηνρήο. ηελ ζέζε ηνπο λα 

δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη άζιεζεο θαη πνιηηηζκνχ πνπ ηφζν έρνπλ 

αλάγθε ζπλνιηθά νη πεξηνρέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη φρη ρσκαηεξέο, «πάξθα» 

ζθνππηδηψλ θαη εξγνζηάζηα θαχζεο. 
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Απφ ηψξα ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζνχλ καδηθνί θνξείο, ζχιινγνη, ζσκαηεία θαη 

ζπλδηθάηα ηεο πεξηνρήο. Απηνί είλαη νη κφλνη ηθαλνί λα βάινπλ εκπφδηα θαη λα 

ζηακαηήζνπλ ην ππφ ζρεδηαζκφ έγθιεκα γηα ηελ πεξηνρή. 

     Σο Γημοηικό σμβούλιο έτονηας σπόυη: 

1. Σελ ΜΠΔ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ζρεδίνπ Γηαρείξηζεο  ηεξεψλ    

     Απνβιήησλ  (ΠΔΓΑ)  Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

2. Σν κε αξηζκφ πξση 14205/6-9-2022 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ  

      θαη ηνπο κειεηεηέο.  

3. Σν κε αξηζκφ πξση. 11506/2022 απαληεηηθφ έγγξαθν  ηνπ  ΔΓΝΑ. 

4. Σηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, θαη φζσλ εθ ησλ  

      Γεκνηηθψλ πκβνχισλ έιαβαλ ην ιφγν, φπσο φια έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα  

      απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά,  

                                       ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

κεηνςεθνχληνο ηνπ  επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ‘Λατθή πζπείξσζε’ Δπάγγεινπ 

Ρεκπάπε, ηνπ νπνίνπ ε πξφηαζε αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο, 

Γηαηππψλεη απφςεηο ζην πιαίζην δηαβνχιεπζεο γηα ηελ ηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ηεο 3
εο

 αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) ,φπσο παξαθάησ: 

Ο Δήμορ Κπυπίαρ, 

Α. Με αίζζεκα επζχλεο θαη  ζπλέπεηαο απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο Ο.Σ.Α, 

κέινο ηεο ΠΔΓ Αηηηθήο,  κέινπο ηνπ ΔΓΝΑ. 

 

Β. Με ρξφληνπο απηνδηνηθεηηθνχο αγψλεο γηα ηελ νξζή, δεκνθξαηηθή θαη δίθαηε 

δηαρείξηζε  απνξξηκκάησλ θαη κε ην πςειφ πεξηβαιινληηθφ  ηίκεκα πνπ πιήξσζε ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζηηο δχν ηφηε δηαδεκνηηθέο  ρσκαηεξέο θαη ηελ ηηκσξεηηθή 

άξλεζε ηνπ ηφηε ΔΓΝΑ λα εληαρζεί ν Γήκνο καο ζηα κέιε ηνπ. 

 

Γ. Με εθπεθξαζκέλεο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ζηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ ΔΓΑ θαη ηνπ 

ΠΔΓΑ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηεί κηα ζχγρξνλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο, ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηεο  θπθιηθήο νηθνλνκίαο 

πξνο φθεινο ηνπ ιανχ. 

 

Γ. Με νδεγφ πιεχζεο, ηηο νκφθσλεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, ήδε 

απφ ην 2003 θαη ηελ πεξίνδν 2017-2019 ελάληηα ζηελ  απηαξρηθή επηβνιή, 
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αληηδεκνθξαηηθψλ θαη αληηεπηζηεκνληθψλ ζρεδηαζκψλ αλάπηπμεο κεγάισλ 

απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ φισλ ησλ εηδψλ φπσο, 

ΜΔΑ, ΜΔΒΑ, ΥΤΣΑ- ΥΤΣΤ θ.α ζην Κνξσπί κε θαηαζηξαηήγεζε θαη 

δηαζηξέβισζε ηεο αξρήο ηεο εγγχηεηαο   

 

Δ.  Δπεηδή ζχκθσλα κε  ηελ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο φπσο αλαπηχρζεθε ζην Εάππεην, ηελ Πέκπηε 30 Ηαλνπαξίνπ 2022, απφ ηνλ 

ίδην ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ.Γεψξγην Παηνχιε ζηελ θεληξηθή νκηιία ηνπ φπνπ 

μεθαζαξίδεη φηη, « για ηη δική μαρ Διοίκηζη, δεν ςθίζηαηαι ζήηημα αξιοποίηζηρ ηυν 

παλιών λαηομείυν υρ ΦΥΤΑ ή ΦΥΤΥ. Τελεία και παύλα. Αςηέρ είναι ζκέτειρ ηος 

παπελθόνηορ. Όσι οι πποθέζειρ ηηρ δικήρ μαρ διοίκηζηρ» θαζψο θαη ηεο δεκφζηαο 

παξνπζίαζεο ηνπ (Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο, Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θ.α) πνπ 

δελ πεξηιακβάλεη ηα ιαηνκεία σο ρψξνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 

Σ. Δπεηδή, ν Γήκνο Κξσπίαο, έρεη κεγάιεο ρξφληεο πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο, 

απφ ηελ χπαξμε δχν βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη 1 δψλεο ρνλδξεκπνξίνπ-ζπζζψξεπζε 

επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο 

Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ, ηεο Αηηηθήο Οδνχ, ηεο Λεσθ.Βάξεο-Κνξσπίνπ, Κνξσπίνπ-

Μαξθνπνχινπ-Αεξνδξνκίνπ. 

 

Ε. Δπεηδή, ηα ιαηνκεία Κνξσπίνπ παξνπζηάδνπλ πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επηθηλδπλφηεηαο θαη βξίζθνληαη, ζηηο δψλεο αεξνδηαδξφκσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Αεξνδξνκίνπ Δι.Βεληδέινο θαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε  απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ηζρχνπλ εθ ησλ ελφλησλ νη απαγνξεχζεηο ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, εληφο δσλψλ 

πξνζηαζίαο Τκεηηνχ θαη ηεο δψλεο Natura 2000, ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ 

ηδηαίηεξεο ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο αξραηνινγηθή πεξηνρή ησλ Λακπηξψλ, ζε επαθή κε 

ηελ κνλάδα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηνπ 

Κνξσπίνπ δελ κπνξνχλ λα αλαηππρζνχλ κνλάδεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ-πάξθα. 

Άιισζηε είλαη ήδε αδεηνδνηεκέλα απφ ηνλ ίδην ηνλ ΔΓΝΑ γηα δηαρείξηζε ΑΔΚΚ 

(πξντφληα εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ), ιεηηνπξγνχλ  κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη ηίκεκα γηα ηελ πεξηνρή καο (κεγάινο θαζεκεξηλφο 

θπθινθνξηθφο θφξηνο κεγάισλ νρεκάησλ απφ φιε  ζρεδφλ ηελ Αηηηθή θαη αέξηνη 

ξχπνη) κε πξννπηηθή ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. 
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Ζ. Δπεηδή, ν Γήκνο Κξσπίαο έρεη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα Κ.Γ.Α.Τ. κε απνδέθηεο 

άλσ ησλ 30 Γήκσλ ηεο Αηηηθήο κε αληίζηνηρν κεγάιν θαζεκεξηλφ θπθινθνξηαθφ 

θφξην απνξξηκκαηνθφξσλ. 

 

Θ. Δπεηδή ήδε έρνπκε πξνηείλεη, κε απφθαζε ηνπ Γ. Κξσπίαο (Αξ.57/19.04.2022)  

ηε δεκηνπξγία θαη ΜΔΒΑ (δηαδεκνηηθήο απνθεληξσκέλεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 

βηναπνβιήησλ) παξαπιεχξσο  ζην Μεγάιν Πξάζηλν εκείν (αδεηνδνηεκέλνπ, 

εληαγκέλνπ ήδε ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΤΜΔΠΔΡΑΑ θαη ζε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο) ζηελ πεξηνρή «Μχξηεδα» Κνξσπίνπ. Σν δε Μεγάιν Πξάζηλν εκείν ην 

έρνπκε πξνηείλεη  επίζεο σο δηαδεκνηηθή κνλάδα.  

 

Ο Γήμος Κρφπίας ζύμθφνα με όλα ηα προαναθερόμενα  εκπληρώνει και με ηο 

παραπάνφ ηις σποτρεώζεις ηοσ ζηον αναθεφρημένο ΠΔΓΑ. Χς εκ ηούηοσ 

απαιηεί : 

1. ηελ άκεζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3164, άξζξν 33 κε δηαγξαθή ηεο ζέζεο 

«Λαηνκείν Κπξηαθνχ» σο θαηάιιειε γηα εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ.  

2. ηελ απάιεηςε απφ ην θείκελν θαη ηνλ ράξηε  ηεο ΜΠΔ ηεο ρσξνζέηεζεο  

ελδεηθηηθνχ Πάξθνπ Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

3. ηελ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ρψξσλ αλάπηπμεο ηνπ Πάξθνπ Κπθιηθήο 

Οηθνλνκίαο εθηφο ηεο δηνηθεηηθήο επηθξάηεηαο ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο κε βάζε 

ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο. Μηα δεκνθξαηηθή αξρή ηνπ ιατθνχ ζεζκνχ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

4. ηε δηφξζσζε ηνπ ζρεδίνπ ΜΠΔ κε ηελ ζπκπιήξσζε ζην θείκελν θαη ζην 

ράξηε ησλ  πξνηεηλφκελσλ δηαδεκνηηθψλ δνκψλ πνπ έρνπκε ζέζεη ζηε 

δηάζεζή ζαο ήηνη : Μία (1) Απνθεληξσκέλε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο 

Βηναπνβιήησλ (ΜΔΒΑ)  

5. φπσο θαη έλα (1) δηαδεκνηηθφ, Μεγάιν Πξάζηλν εκείν (αδεηνδνηεκέλνπ, 

εληαγκέλνπ ήδε ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο) ζηελ 

πεξηνρή «Μχξηεδα» Κνξσπίνπ.  

6. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζεκείν 1 (ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν. 3164, άξζξν 33) εμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηνπο βνπιεπηέο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο, ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο-Δλέξγεηαο, ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ 
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θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α., ην Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην Αηηηθήο θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο. 

7. Απαηηνχκε ηελ πξφβιεςε θαη ζεζκνζέηεζε απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ απφ 

πιεπξάο  ΤΠΔΝ γηα φιεο ηηο κνλάδεο  ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο  ζε φιν ηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν γηα απνθπγή  επηπιένλ παξελεξγεηψλ ζηελ θιηκαηηθή θξίζε 

πνπ βηψλνπκε.  

8. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γήκνπ 

καο  θαη κε βάζε ηελ  έθδειε αλεζπρία ησλ πνιηηψλ καο, κεηά απ’ φζα  

δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ππφ δηαβνχιεπζε ΜΠΔ, παξακέλνπκε ζε αγσληζηηθή 

εγξήγνξζε θαη έηνηκνη λα αληηηαρζνχκε δπλακηθά ζε θάζε βιαπηηθή απφθαζε 

γηα ην   Γήκν καο.  

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη   ππνγξάθεηαη     

φπσο παξαθάησ :               

                                      Σο Γημοηικό σμβούλιο 

                    Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμμαηέας                                  Σα Μέλη 

 

Νηνχλεο  Γεξάζηκνο       Παπαεπζπκίνπ Ησάλλεο                     Γηαλλάθνο Νηθφιανο 

                                                                                                    Νηνχλεο Αλδξέαο 

                                                                                                    Γθίθαο Γεψξγηνο     

                                                                                Αδάκ  Διέλε 
                                                                                                    Κηνχζεο Θσκάο 

Ο Ανηιπρόεδρος                                                    Κηνχζεο Κσλ/λνο 

                                                                               Mηραηξίλα Γήκεηξα 

                                                                               Θενράξε-Μπνπηζε Γεσξγία 

                                                                               Νηνχλεο ηακάηηνο   
            Σζεβάο Κσλ/λνο                                                            Γθνηδακάλεο Λάκπξνο 

                                                                                                  Κφιιηαο ππξίδσλ 

                                                                                                  Γήκαο Αζαλάζηνο 

                                                                                                  Λέθθαο Γεκήηξηνο  

                                                                                                 ΓθηφθαΑκαιία   

                                                                                                 Μηραηξίλαο Θενθάλεο 

                                                                                                Αζαλαζίνπ ηέιια 

Ακριβές Ανηίγραθο                                            Σζφγθαο Φψηεο  

      Ο Γήμαρτος                                                   Κεξαζηψηεο Γηνλχζηνο 

                                                                             Κηνχζε Αζελά 

                                                                             Γθίθαο Ηζίδσξνο 

                                                                              Θεβαίνπ Γαλάε 
                                                                                               Σζηκπηθηζηφγινπ Παλαγηψηεο 

Γημήηριος Ν. Κιούζης                                      Κνπληνχξε Αθξνδίηε 

                                                                             Ρεκπάπεο Δπάγγεινο 

   
 
 
 


