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∆ΗΜΟΣ  ΜΕΓ Α Ρ ΕΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/14-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
Αριθ. Αποφ.:44/2018 

Περί διοργάνωσης ενηµερωτικής ηµερίδας µε 
θέµα: «Ανακύκλωση, Βιώσιµη ∆ιαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων και Κυκλική Οικονοµία». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                           
14 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Σ/λιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21411/9-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε 
σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7  ήτοι: 

Παρόντες  Σύµβουλοι 
Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Τσουρουφλή ∆έσποινα 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Απόντες Σύµβουλοι 
 

Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
∆ήµου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
 

  
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

……………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και εκθέτει στα µέλη  του Συµβουλίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ τα εξής: 

 
«Προτείνεται όπως το Συµβούλιο µας αναλάβει το επόµενο διάστηµα να 

διοργανώσει ηµερίδα µε θέµα: «Ανακύκλωση, Βιώσιµη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων και Κυκλική Οικονοµία» µε την παρουσία κορυφαίων εισηγητών 
από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση των 
απορριµµάτων, εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής κοινότητας, της Περιφερειακής και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων του κλάδου.  

Μέσα από τις εξειδικευµένες γνώσεις των παρισταµένων ουσιαστικά θα 
εξετάσουµε και θα αναζητήσουµε ως ∆ήµος τα εργαλεία αυτά που µπορούν να µας 
οδηγήσουν στο σχεδιασµό και την εφαρµογή στρατηγικών πολιτικών διαχείρισης 
αποβλήτων, ανακύκλωσης και να αναδείξουµε τις πραγµατικές δυνατότητες που 
δηµιουργούνται από την υιοθέτηση καινοτοµιών και την στροφή προς την κυκλική 
οικονοµία, που τόσο έχουµε ανάγκη ως ∆ήµος µιας και στους τοµείς αυτούς εκτός 
των άλλων έχουµε και υποχρεώσεις συµµόρφωσης έναντι στους ισχύοντες νόµους 
του κράτους και στις καλές πρακτικές που υποδεικνύει η Ε.Ε. προς την κατεύθυνση 
αυτή».  
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 Το Συµβούλιο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε 
υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

        Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 83 του  Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 
       Α) Εγκρίνει την διοργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδας µε θέµα: «Ανακύκλωση, 
Βιώσιµη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Κυκλική Οικονοµία» µε την παρουσία 
κορυφαίων εισηγητών από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς που εµπλέκονται στη 
διαχείριση των απορριµµάτων, εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής κοινότητας, της 
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων του κλάδου . 
 
           Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 44/2018 
……………………………………………………………………………….………….       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύµβουλοι 
 
Αντωνίου Αναστασία - Χαλόφτης Παναγιώτης 

  Τοπάλη ∆ήµητρα - Αιγινίτης Σπυρίδων 
   Τσουρουφλή ∆έσποινα - Βόρδος ∆ηµήτρης 

                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Μέγαρα…………………. 
Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


