
 

                                                                                                        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ.  49/2020 (ορθή επανάληψη) πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 49/2020 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά  

«Ψήφισμα για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α)», προς ενημέρωση και για τις 

δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

              ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα 

               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Δημητροπούλου  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213  2025232 

FAX  : 213  2025204 

email: d.dimitropoulou@glyfada.gr 

Γλυφάδα, 06/07/2020 

Αρ.Πρωτ. 11391 

ΠΡΟΣ :  

 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής 

Εσωτερική Διανομή : 

 Γραφείο Τύπου  

 

 
 

 



 

        
          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

«Ψήφισμα για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α)» 

 

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 29η του μήνα  Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τεταρτη και 

ώρα 4.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από 

την με αριθ. πρωτ. 11085/24.4.2020 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου της, που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε 

καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 30, οπότε 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και 

συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΑΚΗ Βασιλεία, 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων, 

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ Περικλής, ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΑΥΚΑ Άννα, 

ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Ευστράτιος, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μαρία, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλεξάνδρα, 

ΠΑΠΑΣ Ιωάννης, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Ιωάννης, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, 

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Δημήτριος, ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, 

ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Αλέξιος ήτοι συνολικά 30 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ  μετά την έναρξη της συνεδρίασης έξι (6)  δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ Γεωργία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης,  

 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης 

 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης 

 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 

 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2020 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 49/2020 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ             

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                        
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 ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης 

 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι οι  κ. 

ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, 

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Αναστάσιος 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. 

 ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, πριν τη ψηφοφορία του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, πριν τη ψηφοφορία του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, πριν τη ψηφοφορία του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης 

 ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, πριν τη ψηφοφορία του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Δημήτριος, πριν τη ψηφοφορία του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, πριν τη ψηφοφορία του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

  

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όπου   καλέστηκε 

νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το 

οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους 

ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι 

και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ψήφισμα για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(Σ.Μ.Α)», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το σχέδιο ψηφίσματος της Δημοτικής παράταξης 

«η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα,  το οποίο έχει ως εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 

 ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

                                                                                 

                                   ΠΡΟΤΑΣΗ  ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

          ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ    “Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα”      

 

                                                                 

                                                                   Γλυφάδα 29 Απριλίου 2020 

 

 “Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας χαιρετίζει την νομοθετική πρωτοβουλία 

της κυβέρνησης, στο συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 

και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 

διατάξεις», όπου συγκεκριμένα με το άρθρο 92 αντιμετωπίζονται τα 

χρονίζοντα και οξυμένα προβλήματα αρκετών Δήμων, με τους κατά τόπους 

υφιστάμενους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.). 

 

Δεδομένου ότι από το 1995 υπάρχει Σ.Μ.Α. και στο Δήμο Γλυφάδας, ο οποίος 

δημιουργήθηκε  προκειμένου να αντιμετωπισθεί  ο διαρκώς αυξανόμενος 

όγκος απορριμμάτων της πόλης μας, το Δημοτικό Συμβούλιο απευθύνεται σε 

όλα τα κόμματα και τους βουλευτές και ζητάει να ψηφιστούν ομόφωνα τα 

παρακάτω: 

 

1) Η μεταβατική ρύθμιση για νόμιμη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων 

Σ.Μ.Α. 

2) Να διαγραφούν όλα τα σχετικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από 

διάφορους φορείς στους Ο.Τ.Α., λόγω των υφισταμένων Σ.Μ.Α. 

3) Να παύσουν όλες οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις των αιρετών των 

Ο.Τ.Α και των υπαλλήλων τους, εξ αιτίας της λειτουργίας των Σ.Μ.Α. 

στους Δήμους τους. 

4) Να επιταχυνθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την οριστική επίλυση 

της συλλογής, μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων από 

τους Δήμους, σε σύγχρονους χώρους διαχείρισης και επεξεργασίας 

τους.  



 

Το ψήφισμα αυτό να διαβιβαστεί στην Προεδρία της κυβέρνησης, στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο  Υπουργείο Εσωτερικών, 

στην Βουλή των Ελλήνων, στα πολιτικά κόμματα, στους Βουλευτές, στους 

Ευρωβουλευτές, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), 

στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στην Περιφέρεια Αττικής 

και σε όλους τους Δήμους της Χώρας. 

Επίσης το ίδιο ψήφισμα να κοινοποιηθεί σε όλα τα τοπικά και εθνικής 

εμβέλειας έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία  κατά την 

οποία απείχε ο κ.Στεφανίδης Αλέξιος και ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό 

Συμβούλιο εκδίδει ΟΜΟΦΩΝΑ το ακόλουθο  

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας ζητά 

 Να υπάρξει  μεταβατική ρύθμιση για τη νόμιμη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων Σ.Μ.Α. 

 Να διαγραφούν όλα τα σχετικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από διάφορους φορείς 

στους Ο.Τ.Α., λόγω των υφισταμένων Σ.Μ.Α. 

 Να παύσουν όλες οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις των αιρετών των Ο.Τ.Α και των 

υπαλλήλων τους, εξ αιτίας της λειτουργίας των Σ.Μ.Α. στους Δήμους τους. 

 Να επιταχυνθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την οριστική επίλυση της συλλογής, 

μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων από τους Δήμους, σε σύγχρονους 

χώρους διαχείρισης και επεξεργασίας τους. 

 

 

  

 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα 

Γλυφάδα, 06/07/2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Αναστασία Αργυροπούλου 

     

 


