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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  3ης/2020  Έκτακτης-δια περιφοράς  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 45 

 
 ΘΕΜΑ:    Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου 

για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)» και κωδικό ΟΠΣ 

5054704,  στο E.Π. «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας (12), Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ104, Α/Α 

ΟΠΣ: 4041)   

Σήμερα την 13η του μήνα  Απριλίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Μεγάλη  Δευτέρα, με ώρα έναρξης 
στις 10:00 και  ώρα λήξης στις 12:00,  συνήλθε σε έκτακτη-δια περιφοράς  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 6309/10-04-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  16-03-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, 

άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη-δια περιφοράς 

συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν  τριάντα τρία (33) ήτοι: 

 

Συμμετέχοντες:  

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 συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (33) μέλη, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον μελών του Σώματος της 

έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 6309/10-04-2020 

πρόσκληση, εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 

και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, αφενός προς 

αποφυγήν της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, όχι 

μόνο η Χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, που επιτάσσει να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες του Υπουργείου 

Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τους  εργαζόμενους 

του Δήμου  και τα μέλη του ΔΣ [(σχετική η  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)] και αφετέρου λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων: 1) ύπαρξη  χρονικών προθεσμιών (ήτοι: 

15/04/2020) και 2) για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το 3

ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης,  

κατόπιν της εισήγησης της  Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην οποία αναφέρεται ότι: 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε πρόσφατα η πρόταση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Χαϊδαρίου με την -υπ’ αριθμ. πρωτ. 

12 /  29-01-2020- Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου 

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

 

Η Πράξη αποβλέπει στην επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου 

Χαϊδαρίου, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, το οποίο θα περιέχει και σχεδιασμό του δικτύου χωριστής 

συλλογής βιοαποβλήτων:  με α) πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και 

χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές κλπ), β) πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων 

αποβλήτων κήπων και πάρκων και γ)πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του 

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Χαϊδαρίου, 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 τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη:  

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12 /  29-01-2020- Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση υποβολής 

πρότασης στο E.Π. «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας (12), Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 

4041) με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)»  - Ορισμός Υπευθύνου Πράξης,  

- το με ID 88144/03-03-2018 Tεχνικό Δελτίο - Αίτηση Χρηματοδότησης  που είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά, ο Δήμος 

Χαϊδαρίου, 

-  την -με αρ. πρωτ. 983/31-03-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΨΙΡΟ7Λ7-ΑΓ8) με θέμα: Ένταξη της 

Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5054704,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 

σύμφωνα με την οποία: Α) εγκρίνεται η ένταξη της πράξης Συνολικού Προϋπολογισμού: 24.800,00 €, στο 

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας (12), Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ104, Α/Α 

ΟΠΣ: 4041) και συγχρηματοδοτείται η υλοποίησή της από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και από εθνικούς πόρους  Β) προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η δημόσια δαπάνη της 

πράξης, η οποία ανέρχεται σε 24.800,00 €,  θα βαρύνει 100% το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (πρόταση 

εγγραφής στο Π.Δ.Ε. έτους 2020: 24.800,00 €, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2020ΕΠ08510063, KΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851) 

 

προτείνουμε: 

 

την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την 

επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)»  και κωδικό ΟΠΣ 5054704,  

συνολικού προϋπολογισμού: 24.800,00 €,  στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας 

Προτεραιότητας (12), Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 4041), (πρόταση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. έτους 2020: 

24.800,00 €, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2020ΕΠ08510063, KΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851) 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την ανωτέρω εισήγηση, τις  διατάξεις του  

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) 

και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 
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Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής  [(σύνολο (14 ) συμμετεχόντων)],  ψήφισαν 

Υπέρ του  θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση), 

[(σύνολο(8) συμμετεχόντων)] μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ( που απέστειλε ο κ. Μ. Σελέκος) στην άποψή τους: 

ψηφίζουμε λευκό:  «συμφωνούμε ως προς την διαλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων στην πηγή και την 

κομποστοποίηση καθώς και για την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των σχολείων και των δημοτών. Επειδή όμως 

υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν (χρηματοδότηση, εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποίηση, 

ΣΔΙΤ κλπ) και αφού υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 30/9/20, προτείνουμε να συζητηθεί το θέμα πλήρως  σε συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με την συμμετοχή όλων των συμβούλων, του σωματείου εργαζομένων και των μαζικών φορέων 

της πόλης μας. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης  και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά), [(σύνολο(3) 

συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος.  Ο Επικεφαλής κ. Θ. Σπηλιόπουλος   και οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

παράταξης (Πολίτες σε Δράση) [(σύνολο (3 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος.  Ο Επικεφαλής κ. Ι. Κέντρης 

και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση), [(σύνολο(3) συμμετεχόντων)]  ψήφισαν Υπέρ του 

θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας  και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική 

Κίνηση ), [(σύνολο (2 ) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

 

Επί  των συμμετεχόντων (33) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (33) ψηφισάντων (25) ψήφισαν υπέρ (8) ψήφισαν λευκό, 

συνεπώς  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  

 

Την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την 

επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)»  και κωδικό ΟΠΣ 5054704,  

συνολικού προϋπολογισμού: 24.800,00 €,  στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας 

Προτεραιότητας (12), Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 4041), (πρόταση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. έτους 2020: 

24.800,00 €, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2020ΕΠ08510063, KΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851) 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  13-04-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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