ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την οικ.18562/19.6.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χωματά Αικατερίνη, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη
Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 17. Καλούδης Κων/νος, 18.
Μπασούρης Μαρίνος, 19. Κούρτης Ανδρέας, 20. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 21. Νικηφόρος Ιωάννης, 22.
Γρηγορέας Ιωάννης, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Κοκοτίνης Χρήστος, 25. Ασβεστάς Δημήτριος, 26.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 27. Αντύπας Γεώργιος, 28. Δουβή Αγγελική, 29. Αναγνώστου Ιωάννης, 30.
Αγαδάκος Γεώργιος, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Κουρής Μιχαήλ, 34.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, ότι οι κ.κ. 1. Κουρή Μαρία,
Γραμματέας, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Γεωργίου Δημήτριος, 4. Ευσταθίου Αναστάσιος και 5. Σόφης
Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 213/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάληψη νομικής δέσμευσης – διαδικασίας εκτέλεσης για «Υπηρεσίες συμβούλου για την
σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ηλιούπολης

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικηφόρος, Αντύπας, Αγαδάκος)
Ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου που εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ’ αριθ. πρωτ. 18625/2015 έγγραφό του
Αντιδημάρχου κ. Καλαρρύτη στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για την Νομική Δέσμευση
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για «Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ηλιούπολης» και ανάθεση της υπηρεσίας συμβούλου σε τρίτους για την
παροχή υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1

Τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων καλούνται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός
ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ειδικότερα, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμων επιδιώκεται:


Να συμβάλουν στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής και να ενσωματωθούν σε αυτόν ώστε να
αποτελέσουν ένα θεσμικό εργαλείο υλοποίησης του.



Να ενσωματώσουν τις νέες απαιτήσεις και στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.



Να αναδείξουν τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις καθώς και τις αναγκαίες
συμπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.



Να προτείνουν δράσεις:

o

για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης για το
Δήμο,

o

για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) και ανακύκλωσης προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος του 50% το 2020,

o

Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,



Να διαμορφώσουν τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων προκειμένου
να κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Τα Τοπικά Σχέδια έχουν ξεκινήσει να εκπονούνται σε Δήμους της Αττικής , με αφορμή:
α) την από 2/10/2014 Επιστολή της Περιφερειάρχη Αττικής προς τους Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια της
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: ‘Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων’
και
β) την από 7/4/2015 Επιστολή του Ειδικού Διαβαθμιστικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προς
τους Δήμους – μέλη του ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με την οποία έστειλε προς ενημέρωση τον «Οδηγό εφαρμογής
τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων» για την κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης :
 το αργότερο έως 30/6/2015 για να μπορούν να ενσωματωθούν στον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό
Σχεδιασμό ( ΠΕΣΔΑ) Αττικής, με στόχους και δράσεις για το 2015, στην κατεύθυνση της πρόληψης,
διαλογής στην πηγή και επαναχρησιμοποίησης, για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή.
 την εκπόνηση τους σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές του παραπάνω οδηγού εφαρμογής ο οποίος μεταξύ άλλων - προβλέπει :
1) (Σελ. 15 παρ.Β.3.6 του Οδηγού) Αναλυτική Κοστολόγηση της υφιστάμενης διαχείρισης ΑΣΑ (εργατικό,
συντήρηση-ανανέωση εξοπλισμού, μεταφορικά, τέλος εισόδου σε ΧΥΤΑ, συνολικό κόστους για
ανακυκλώσιμα και για σύμμεικτα ανά τόνο
2) (Σελ. 17

παρ.Β.4.2 του Οδηγού) Καθορισμό Ποσοτικών Στόχων διαχείρισης των ΑΣΑ που

τεχνικοοικονομικά να είναι οι βέλτιστοι και να οδηγούν τεκμηριωμένα σε μείωση του κόστους διαχείρισης
των αποβλήτων
3) (Σελ. 19-23 του Οδηγού) Καθορισμός Δράσεων Τοπικού Σχεδίου όπου περιλαμβάνονται δράσεις που
απαιτούν εξειδικευμένα τεχνικά έργα και αξιολόγηση χωροθέτησης αυτών (λχ Πράσινα Σημεία παρ.Β.5.2,
Μονάδες Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων στην Πηγή Βιοαποβλήτων παρ.Β.5.3)
2

4) ( Σελ. 23 παρ. Β.6 Οικονομικά Στοιχεία-Χρηματοδότηση) όπου απαιτείται σε 4 πίνακες να γίνει αναλυτική
κοστολόγηση των προτεινόμενων δράσεων για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων της διαχείρισης των
ΑΣΑ τόσο σε επενδυτικό κόστος όσο και σε λειτουργικό κόστος και όφελος.
Mε βάση τα ανωτέρω η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει ήδη προσδιορίσει τους βασικούς άξονες και έχει συντάξει
τις βασικές κατευθύνσεις του εν λόγω σχεδίου. Με τις τρέχουσες όμως πολλές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας,
τον άμεσο χαρακτήρα εκπόνησης του τοπικού σχεδίου, και ιδιαίτερα τις εξειδικευμένες τεχνικοοικονομικές
απαιτήσεις για την εκπόνησή του, που απορρέουν από τον Οδηγό Εφαρμογής του ΕΔΣΝΑ, κρίνεται απαραίτητο
να υπάρξει συνεργασία με εξειδικευμένο στο αντικείμενο τεχνικό σύμβουλο, ώστε με την παρακολούθηση της
Υπηρεσίας Καθαριότητας να ολοκληρωθεί το τοπικό σχέδιο το συντομότερο δυνατόν και με τις απαιτούμενες
τεχνικές-οικονομικές προδιαγραφές.
Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 15.000 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6112.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου, οικονομικού έτους 2015.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη και Μαργαρώνη)
1. Εγκρίνει την ανάληψη νομικής δέσμευσης, για τις υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη Τοπικού
Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ηλιούπολης

ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α..

10.6112.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου (Α.Α.Υ.ΣΥΜ 468/15).
2. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1.7.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,
Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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