
                             
                                 

Θέκα: «Απνζηνιή ηεο ππ’ αξηζκ. 03/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πλδέζκνπ Λαπξεωηηθήο, πνπ αθνξά ηελ 

Λήψε απόθαζεο γηα λα δνζεί νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ηωλ 

απνξξηκκάηωλ».  

 
Σαο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα δπν (2) αληίγξαθα ηεο ππ΄ αξηζκ. 03/2011 

απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Σπλδέζκνπ Λαπξεσηηθήο 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, θαη παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.  

 

Σπλεκκέλα : 

                   1.  Απόθαζε 03/2011. 

2. Πξόζθιεζε Σπλεδξίαζεο. 

3. Απνδεηθηηθό Παξαιαβήο. 

4. Απνδεηθηηθό Γεκνζίεπζεο. 

                                                                              
                 Ο Πξόεδξνο ηνπ            

                                                       Αλαπηπμηαθνύ Σπλδέζκνπ Λαπξεσηηθήο     

 

 

                                                                 Λεβαληήο Κσλζηαληίλνο                                            

                                                            Γήκαξρνο Λαπξεσηηθήο    

           

                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

----------------------------------------------------- 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 

ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 
----------------------------------------------------- 

       
                                                  Κεξαηέα 01.04.2011. 
                                                  Αξ. Πξωη.: 64.- 
 
           
     Πξνο: Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  
               Πεξηθεξείαο Αηηηθήο  
               Καηεράθε 56 Αζήλα   
  
                         
 

Τατ. Δ/νζη: Λεωθ. Αθηνών Σοσνίοσ 66 
Τατ. Κώδικας: 190 01, Κεραηέα Αηηικής 
Τηλέθωνο: 22990 - 63243  
Fax: 22990 – 63244 
e-mail: anap30@otenet.gr 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ ΣΗ 29.03.2011. 

 

 
Ηκεξνκελία ζπλεδξίαζεο:  29.03.2011. 

Ηκέξα θαη ώξα ζπλεδξίαζεο:  Τξίηε, 11:30 π.κ. 

Αξηζκ. πξση. πξόζθιεζεο:  59/28.03.2011. 

Αξηζκόο κειώλ: 5 

Παξόληα κέιε:  5 

 

1. Λεβαληήο Κσλζηαληίλνο  - Πξόεδξνο Γ.Σ.-  Γήκαξρνο Λαπξεσηηθήο.                                          

2. Ιαηξνύ Σηαύξνο – Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.- Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Γήκνπ 

Λαπξεσηηθήο. 

3. Φηιίππνπ Πέηξνο - Μέινο Γ.Σ. - Γήκαξρνο Σαξσληθνύ.                               

4. Τζαιηθίδεο Δκκαλνπήι - Μέινο Γ.Σ. - Αληηδήκαξρνο Γήκνπ Σαξσληθνύ. 

5. Σόθνο Γεκήηξηνο - Μέινο Γ.Σ. - Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Γήκνπ Σαξσληθνύ. 

 

Απόληα κέιε: - 

ΘΔΜΑ: «Λήψε απόθαζεο γηα λα δνζεί νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ηωλ 

απνξξηκκάηωλ».   

 

Αξηζκόο Απόθαζεο: 03/2011. 

 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2νλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε 

ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όηη:  

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

έρεη αλαθύςεη ρσξίο λα δίλεηαη θακία δηέμνδνο κέρξη ζήκεξα, ηελ πξόηαζε 

 Να δεκηνπξγεζεί εξγνζηάζην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην ρώξν ηνπ 

ΒΙΟ.ΠΑ Κεξαηέαο ζε ζπγθεθξηκέλν Ο.Τ. πνπ ζα ζαο ππνδείμνπκε. Πξνο ηνύην 

ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην θαηλνύξην Νόκν γηα ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα 

πνπ βξίζθεηαη ήδε ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, ζρεηηθή δηάηαμε πνπ 



λα αλαθέξεη όηη «επηηξέπεηαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζύκκεηθησλ αζηηθώλ 

απνξξηκκάησλ ζην ΒΙΟ.ΠΑ. Κεξαηέαο»  

 Κξηηήξηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηέηνηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ε απνπζία νζκώλ, ν κέγηζηνο δπλαηόο πεξηνξηζκόο δεκηνπξγίαο 

ππνιεηκκάησλ, ε απνθπγή δεκηνπξγίαο πγξώλ θαη αεξίσλ ξύπσλ θαη 

νπσζδήπνηε λα έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ίδηαο ηερλνινγίαο 

εξγνζηάζην ζε επξσπατθή ρώξα γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Τα απνξξίκκαηα πνπ ζα ηύρνπλ δηαρείξηζεο ζηελ σο άλσ εγθαηάζηαζε ζα 

είλαη ηα ζύκκεηθηα δεκνηηθά απνξξίκκαηα ησλ Καιιηθξαηηθώλ Γήκσλ 

Λαπξεσηηθήο θαη Σαξσληθνύ πνπ απνηεινύλ ηνλ Αλαπηπμηαθό Σύλδεζκν 

Λαπξεσηηθήο. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

Απνθαζίδεη Οκόθωλα 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

έρεη αλαθύςεη ρσξίο λα δίλεηαη θακία δηέμνδνο κέρξη ζήκεξα, απνθάζηζε νκόθσλα ηα 

παξαθάησ θαη θαιεί ηα αξκόδηα Υπνπξγεία λα ηνπνζεηεζνύλ εγγξάθσο επί ησλ 

πξνηάζεώλ καο. 

 Να δεκηνπξγεζεί εξγνζηάζην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην ρώξν ηνπ 

ΒΙΟ.ΠΑ Κεξαηέαο ζε ζπγθεθξηκέλν Ο.Τ. πνπ ζα ζαο ππνδείμνπκε. Πξνο ηνύην 

ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην θαηλνύξην Νόκν γηα ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα 

πνπ βξίζθεηαη ήδε ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, ζρεηηθή δηάηαμε πνπ 

λα αλαθέξεη όηη «επηηξέπεηαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζύκκεηθησλ αζηηθώλ 

απνξξηκκάησλ ζην ΒΙΟ.ΠΑ. Κεξαηέαο»  

 Κξηηήξηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηέηνηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ε απνπζία νζκώλ, ν κέγηζηνο δπλαηόο πεξηνξηζκόο δεκηνπξγίαο 

ππνιεηκκάησλ, ε απνθπγή δεκηνπξγίαο πγξώλ θαη αεξίσλ ξύπσλ θαη 

νπσζδήπνηε λα έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ίδηαο ηερλνινγίαο 

εξγνζηάζην ζε επξσπατθή ρώξα γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα. 



 Τα απνξξίκκαηα πνπ ζα ηύρνπλ δηαρείξηζεο ζηελ σο άλσ εγθαηάζηαζε ζα 

είλαη ηα ζύκκεηθηα δεκνηηθά απνξξίκκαηα ησλ Καιιηθξαηηθώλ Γήκσλ 

Λαπξεσηηθήο θαη Σαξσληθνύ πνπ απνηεινύλ ηνλ Αλαπηπμηαθό Σύλδεζκν 

Λαπξεσηηθήο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ ζαο θαινύκε λα απνζπξζνύλ άκεζα νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο θαη λα 

δηνξγαλσζεί θνηλή ζύζθεςε γηα ηε ζπδήηεζε θάζε ζέκαηνο κε ζηόρν ηελ άκεζε 

πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ. 

 

Η παξαπάλσ απόθαζε ζπληάρζεθε, πήξε αξηζκό 03/2011, αλαγλώζηεθε, 

βεβαηώζεθε σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.  

Αλαζέηεη ηα πεξαηηέξσ ζηνλ Πξόεδξν θ. Λεβαληή Κσλζηαληίλν.   

 

Σε πίζησζε ζπληάζζεηαη ην αλσηέξσ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη. 

 

            Ο Πξόεδξνο ηνπ                                               Τα Μέιε  

        Αλαπηπμηαθνύ Σπλδέζκνπ Λαπξεσηηθήο                          Ιαηξνύ Σηαύξνο                                                                                                                          

                                                                              Φηιίππνπ Πέηξνο                                    

                                                            Τζαιηθίδεο Δκκαλνπήι              

                  Λεβαληήο Κσλζηαληίλνο                                      Σόθνο Γεκήηξηνο                                 

                   Γήκαξρνο Λαπξεσηηθήο                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 


