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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2020  Τακτικής  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 12 

 ΘΕΜΑ:  Έγκριση υποβολής πρότασης στο E.Π. «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας (12), Κωδικός 

Πρόσκλησης:  ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 4041) με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης για την επικαιροποίηση του 

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου»  - Ορισμός Υπευθύνου 

Πράξης»  

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ.: 1373 /24-01-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις  24-01-2020, 

στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα τρία  (33) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς 18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα  

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Μεταβολές:  
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θεμάτων ως κατεπείγοντα:  1. Συζήτηση σχετικά με εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από 

το Δ.Σ. ενάντια  στη συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την 

ένταξη του  1
ου

&  2
ου

 ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή τους ως 2
ο
 & 19

ο  
θέμα,  αντίστοιχα,  στην ημερησία διάταξη, (Ν. 

3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 
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Αποχωρήσεις: Προσελέυσεις  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη, Η. Βαρυτιμιάδης  και Α. Γκανά Ρηγάκη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1
ου

  θέματος.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φωτεινάκης και Ν. Δαουάχερ, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την έναρξη της  

συζήτησης του 2
ου

 (πλέον)  θέματος.  

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κ. Θ. Σπηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος, δήλωσε  ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) κ. Μ. Σελέκος, μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος,  δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης ( Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) θέματος,  

δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Θεοτοκάς, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος.   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  12
ο
  (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψη των 

μελών την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δικτύων, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής:  

 

 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ εξέδωσε πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 

3670/09-12-2019, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4041, για την υποβολή προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» / Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με 

τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων έργων 

(πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Δήμοι - ΟΤΑ Α' βαθμού της Περιφέρειας 

Αττικής  οι οποίοι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στα θέματα συλλογής, αποκομιδής και διαλογής στην πηγή 

στερεών αποβλήτων. 

Ειδικότερα ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων προωθεί την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων, που αφορά στην αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. Στο 

πλαίσιο αυτό οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην εκπόνηση των απαιτούμενων Τοπικών Σχεδίων 

Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης της 

Περιφέρειας αλλά και τον εθνικό σχεδιασμό. 

Η σύγχρονη τάση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στη μετατροπή της σε 

βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή, στις 14 Ιουνίου 

2018 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες Οδηγίες με τις οποίες ενισχύονται τόσο οι στόχοι μείωσης όσο και οι 

περιορισμοί για την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Οι στόχοι που τίθενται για την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων συνδέονται άμεσα με τη χωριστή συλλογή, ενώ η ανάμιξη αποβλήτων με 

διαφορετικές ιδιότητες πρέπει να αποφεύγεται. 

Στο παραπάνω πλαίσιο ο ρόλος των δήμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το πρώτο βήμα μετάβασης στην κυκλική 

οικονομία είναι η σύνδεση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τις αρχές και τις κατευθύνσεις 

αυτής με στόχο την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να αποκλείονται τεχνολογίες που 

συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στην εφαρμογή δράσεων διαλογής στη πηγή διακριτών ρευμάτων αποβλήτων και στο σχεδιασμό των σημείων 

συγκέντρωσης αυτών των υλικών, είτε για προώθηση στην αγορά (ανακυκλώσιμα), είτε για περαιτέρω επεξεργασία 

(βιοαπόβλητα), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. για την διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων. 

 

 

Αντικείμενο της δράσης κάθε Δήμου θα είναι: 

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α βαθμού σύμφωνα με τις 

νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει: 

-       Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

-       Βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.) 

-       Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων 

-       Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
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-       Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου 

-       Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις 

-       Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.) 

Β. O σχεδιασμός του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει: 

-       Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών 

δραστηριοτήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.) 

-       Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων 

-       Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης 

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των Τοπικών Σχεδίων, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό 

Σύνδεσμο Νομού Αττικής- Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ. 

 

Με την προτεινόµενη πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την επικαιροποίηση του 

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ 24%) ο Δήμος 

Χαϊδαρίου, θα συμμετάσχει στην προαναφερθείσα πρόσκληση με σκοπό την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων (Τ.Σ.Δ.Α.). 

 

Προκειμένου ο Δήµος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει το έργο εισηγούμαστε: 

1. Την έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας 

Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου 

Χαϊδαρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)», 

2. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 3670/09-12-2019, Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104 και 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4041 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

3. Τον ορισμό της κας Συλάκου Μαρίας, αναπληρώτριας Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης & Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης,  η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα 

πρόσβασης στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή 

Αίτησης Χρηματοδότησης). Στο πλαίσιο των καθηκόντων της,  ως Υπεύθυνου Πράξης, θα περιλαμβάνονται: 

 η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργου/ων, 

 η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των 

Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης, 

 η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής 

Αθήνας, 

 -η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση 

χρηματοδότησης. 

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δικτύων και  το άρθρο 65 του 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 

του Ν. 4257/2014 και το άρθρο 72 του 4555/2018συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

 

Επί παρευρισκομένων (16) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (16) ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 12 

«Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την 

επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)», 
 

Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 3670/09-12-2019, Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104 και Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4041 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Τον ορισμό της κας Συλάκου Μαρίας, αναπληρώτριας Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης & Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης,  η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα 
πρόσβασης στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή Αίτησης 

Χρηματοδότησης). Στο πλαίσιο των καθηκόντων της,  ως Υπεύθυνου Πράξης, περιλαμβάνονται: 

 η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργου/ων, 

 η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των 

Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης, 

 η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής 

Αθήνας, 

 -η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης. 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης. 

 

. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  30-01-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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