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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2020  Έκτακτης-δια περιφοράς  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  

        Αρ. αποφάσεως : 15 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την ψήφιση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη δημιουργία νέας χωματερής 

στη Φυλή από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. (σχετ: το αριθμ. 3265/22.02.2021 αίτημα). 
 

Σήμερα την 22η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα, με ώρα έναρξης στις 

19:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 21.00 π.μ.  συνήλθε σε έκτακτη-δια περιφοράς  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 3256/22-02-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-02-2021, 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)  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»] και 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. 

 

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 ένα (31) ήτοι: 

Συμμετέχοντες:  
1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28 Δ. Αλέξακης 

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

3 Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30 Κ. Ασπρογέρακας 

4 Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31 Α. Γκανά-Ρηγάκη 

5 Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  

6 Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  

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

8 Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

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

Δεν δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην έκτακτη-δια-περιφοράς-συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Ι. Θεοτοκάς και 

κα Ε. Τοκατλίδη. 
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Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (31) μέλη, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου., πριν τη συζήτηση του θέματος,  ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 3256/22-02-

2021 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 του θέματος: 1) ύπαρξη  χρονικής 

προθεσμίας (ήτοι: 24/02/2021). Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας 

συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 184 του Ν. 4635/2019. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το μοναδικό θέμα της ημερησίας 

διάταξης,  σχετικά με την ψήφιση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και για το  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 3265/22.02.2021 σχετικό έγγραφο της παράταξης 

(Λαϊκή Συσπείρωση)- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail)- στο κείμενο του οποίου μεταξύ άλλων αναφέρονται 

τα εξής: 

"Το δημοτικό συμβούλιο Χαϊδαρίου απορρίπτει συνολικά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δηλώνει κάθετα 

αντίθετο στη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή. Διεκδικούμε το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Η ζωή, η 

υγεία και η ποιότητα ζωής του λαού της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής δεν παζαρεύονται. 

Όχι άλλα εγκλήματα τύπου Φυλής στην Αττική. Χωροθέτηση ρυπογόνων δραστηριοτήτων με επιστημονικά κριτήρια κι 

διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος."   

 

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. Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) [(σύνολο(8) 
συμμετεχόντων)]  ψήφισαν Υπέρ. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης  και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι 

Ψηλά) (το οποίο απέστειλε ο κ. Λ. Παπαδάκος)  [(σύνολο(3) συμμετεχόντων)] ψήφισαν λευκό.  Οι δημοτικοί 

σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) [(σύνολο (3 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ.  Ο Επικεφαλής κ. Κ. 

Ασπρογέρακας  και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ), [(σύνολο (2 ) 
συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ. Ο Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος  κ. Ι. Κέντρης, ψήφισε Υπέρ.. 

 

Επί  των συμμετεχόντων (31) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (31) ψηφισάντων (28) ψήφισαν υπέρ (3) ψήφισαν λευκό, 

συνεπώς  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου απορρίπτει συνολικά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δηλώνει κάθετα 

αντίθετο στη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή. Διεκδικούμε το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της χωματερής. 

Η ζωή, η υγεία και η ποιότητα ζωής του λαού της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής δεν παζαρεύονται. 

Όχι άλλα εγκλήματα τύπου Φυλής στην Αττική. Χωροθέτηση ρυπογόνων δραστηριοτήτων με επιστημονικά κριτήρια κι 

διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                         (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  23-02-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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