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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της με αριθ. 21 /2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 174

Θέμα:

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και
διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του
Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του Δήμου μας, Έτους 2021.

Σήμερα την 20η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης στις 13:00
και ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: 19180/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «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» β)
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το
άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με
θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020
(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα :
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων,
των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς
τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας
Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 2) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων.
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη
των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 17ο & 18ο θέμα, της ημερησίας
διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
ο

ο

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης -ομόφωνα-θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ως 1
θέμα.- Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 4ο σε
1ο, το 1ο σε 2ο, το 2ο σε 3ο & το 3ο σε 4ο.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 4ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας
διάταξης, κατόπιν της από 15-10-2020 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων,
προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω:
Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή
κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων
τροφίμων και εστίασης, ιχθυαγορών κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας
μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά,
χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.)
β) Στερεά απόβλητα νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων γενικά εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου
και τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λπ., τα οποία
είναι μολυσματικά και οδηγούνται υποχρεωτικά σε καύση από ειδικούς κλιβάνους.
γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
δ) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.
ε) Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους.
Την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, υποχρεούνται να
πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα
ειδικά απορρίμματα.
Ο Δήμος μπορεί, κατά περίπτωση, να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφ’ όσον έχει τη
δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα.
Στην τελευταία περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος
αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την υπ. αριθμ. 217/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα εξής :

α) Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή
κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων
τροφίμων και εστίασης, ιχθυαγορών κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας
μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά,
χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.)
Πενήντα (50) € ανά κυβικό μέτρο.
β) Στερεά απόβλητα νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων γενικά εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου
και τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λπ., τα οποία
είναι μολυσματικά και οδηγούνται υποχρεωτικά σε καύση από ειδικούς κλιβάνους. Εκατό (100) € ανά κυβικό μέτρο.
γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. Δέκα (10) € ανά κυβικό
μέτρο.
δ) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα. Ογδόντα (80) € ανά κυβικό
μέτρο.
ε) Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους (Οι
τιμές θα καθορισθούν μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου μας).
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Εισηγούμαστε την τροποποίησή τους για το έτος 2021,ως εξής:
γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. Πενήντα λεπτά (0,50) ανά
σάκο μπαζών ,ή τριάντα (30) ευρώ ανά κυβικό μέτρο όταν τα υλικά δεν είναι συσκευασμένα.
Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τα άρθρα 1 παρ1 του Ν. 25/1975 και 11 του Ν. 4623/2019 ως σήμερα ισχύουν και την
αριθμ. 117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ακολούθως η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων έχει ως
εξής: Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη
Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ
του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε κατά του θέματος
Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή, Oμόφωνα επί των
εγκύρως ψηφισάντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1) την τροποποίηση του συντελεστή για το Έτος 2021, της κάτωθι περίπτωσης:
γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. Πενήντα λεπτά (0,50) ανά
σάκο μπαζών ,ή τριάντα (30) ευρώ ανά κυβικό μέτρο όταν τα υλικά δεν είναι συσκευασμένα.
2) τη διατήρηση των υπολοίπων συντελεστών, ανά περίπτωση, του Ειδικού Τέλους Αποκομιδής, Μεταφοράς και
Διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ.
παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.), σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού
Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου μας, για το Έτος 2021, όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων και εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 21-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

