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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 5
ης

/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  35 

 

Θέμα:  Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Χαϊδαρίου με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων Εκσκαφών,  Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» 

    Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30
η
  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  13:00  συνεδρίασε  Εκτάκτως – δια περιφοράς-  η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  5727/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-

06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» , το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 

του Ν. 4635/2019 και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του (άρθρο 10, παρ. 1). 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. ήτοι:    

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Δεν συμμετείχαν: -  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 των μελών της Ο.Ε. της έκτακτης-δια περιφοράς 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5727/27-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν. 

4555/2018, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 

και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1),  

διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων  για την απρόσκοπτη και 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ενημέρωσε τα μέλη για το 4
ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης,  κατόπιν της υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ: 

5591/26-03-2020 εισήγησης της Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρεται ότι: 

 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη σύναψη σύμβασης του Δήμου μας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών,  Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ή κοινώς μπάζα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση 299/2019 περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 

2020 προέβλεψε τη δαπάνη σύναψης σύμβασης για την εναπόθεση των ΑΕΚΚ σε πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης (Κ.Α. εξόδων 20.6142.0001). Εν συνεχεία με την Απόφαση 35/2020 περί έγκρισης της 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, το ποσό για την ως άνω υπηρεσία αναμορφώθηκε στα 

12.800 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών και γενικά μπαζών 

(ΑΕΚΚ) στους ΧΥΤΑ και επιβάλλεται η εναλλακτική διαχείριση τους κατ’ εφαρμογή του Ν.2939/2001, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/2010 και τον Ν.4496/2017 και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Κ.Υ.Α.  υπ΄ 

αριθµ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010). 

Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση 459/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού 

Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), από 1/1/18 τα ΑΕΚΚ δεν πρέπει να αποστέλλονται στο ΧΥΤΑ, αλλά να 

διαχειρίζονται μέσω των πιστοποιημένων/εγκεκριμένων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(Σ.Σ.Ε.Δ.) για τα ΑΕΚΚ. Επιπλέον ο ΕΔΣΝΑ με το με αρ.πρωτ. 5186/24-5-2017 έγγραφο του, με θέμα την είσοδο 

αδρανών υλικών στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, ενημερώνει τους Δήμους μέλη του για τα παρακάτω: 

 Για την άσκηση της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται 

εκτός της άδειας συλλογής και μεταφοράς να υπάρχει και σύμβαση συνεργασίας με το αντίστοιχο 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΕΚ 

 Όλοι οι Δήμοι μέλη του ΕΔΣΝΑ θα πρέπει βάσει των διατάξεων του Ν.2939/2001, τον Ν.3852/2010, της 

ΚΥΑ 50910/272/2003, της ΚΥΑ 104826/2004 και των εγκυκλίων 129043/4345/2011 και 4834/2013 του 

ΥΠ.Ε.Κ.Α. να συμβληθούν με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. 
 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προσφάτως εφοδιάστηκε με την ειδική άδεια (ΑΔΑ: ΩΞΥΝΟΡ1Κ-ΚΚ8) που απαιτείται 

για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ και επιβάλλεται  να συνεργαστεί με συλλογικό σύστημα 

ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Ο Δήμος Χαϊδαρίου με δικά του μέσα (φορτηγά κ.λπ.) θα μεταφέρει και θα εναποθέτει τα 

προαναφερόμενα υλικά στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, 



αξιοποίησης και επεξεργασίας που ορίζονται από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, επιτυγχάνοντας με τον 

τρόπο αυτό την προστασία του περιβάλλοντος, απομακρύνοντας από τη μία τα απόβλητα των εκσκαφών 

κατασκευών και κατεδαφίσεων από το πολεοδομικό ιστό της πόλης και ανακυκλώνοντας τα, από τη άλλη. Για 

παραπάνω συντάχθηκε η υπ΄ αρίθμ. 3/2020 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου 

Περιβάλλοντος την οποία σας επισυνάπτουμε.  

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο σχετικά με  την αριθμ. πρωτ.:  5591/26-03-2020 εισήγηση 

Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (9)  μελών,  η Οικονομική Επιτροπή, 

(στην τοποθέτησή του ο κ. Μ. Σελέκος, τακτικό μέλος της Ο.Ε. δήλωσε ότι: ψηφίζω  θετικά, επειδή αυτή τη στιγμή 

δεν υπάρχει άλλη επιλογή, όμως η θέση μας είναι ότι η διαχείριση συνολικά όλων των αποβλήτων (σύμμεικτων, 

ανακυκλώσιμων, ΑΕΚΚ) πρέπει να γίνεται από δημόσιο φορέα διαχείρισης.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης συνεργασίας ( σχετ..:η υπ΄ αρίθμ. 3/2020 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης 

Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος) σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: 5355/273/Φ12/2020 και ημ/νία 

13/03/2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Άδεια για τη 

δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών 

οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως στο Χαϊδάρι Αττικής» η 

οποία απαιτείται για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 

παρ.1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 , για την εναπόθεσή  τους ( στερεά  απόβλήτα) σε πιστοποιημένο -εγκεκριμένο  

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  30-03-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 


