
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-2-2020   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 17ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 2199/13-2-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  17ο Η.Δ. 

Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πρότασης: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι: οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, 

Κανελλάκης Νικόλαος, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία 

(Ζαφειρίνα). 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Παπαχρόνης Γεώργιος   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Γκιζελή Αλίκη        Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Ζερβός Νικόλαος        Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Κανελλάκης Νικόλαος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα                             Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Καβαλάρης Ιωάννης    

Νάκας Αριστείδης                                                        Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Χανακούλας Αθανάσιος 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 35/17-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 2765/24-2-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος προσήλθε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού και Ψυχικού 

κ.κ.  Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Από την Περιφέρεια Αττικής εκδόθηκε η Πρόσκληση ΑΤΤ104 αρ.πρ. 3670/09.12.2019 με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων προωθεί την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων, που αφορά στην αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. 

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην εκπόνηση των απαιτούμενων 

Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το περιφερειακό 

σχέδιο διαχείρισης της Περιφέρειας αλλά και τον εθνικό σχεδιασμό. 

Η σύγχρονη τάση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στη 

μετατροπή της σε βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία. Στην κατεύθυνση 

αυτή, στις 14 Ιουνίου 2018 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες Οδηγίες με τις οποίες ενισχύονται τόσο οι 

στόχοι μείωσης όσο και οι περιορισμοί για την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Οι στόχοι που τίθενται 

για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων συνδέονται άμεσα με τη χωριστή 

συλλογή, ενώ η ανάμιξη αποβλήτων με διαφορετικές ιδιότητες πρέπει να αποφεύγεται. 

Στο παραπάνω πλαίσιο ο ρόλος των Δήμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το πρώτο βήμα μετάβασης 

στην κυκλική οικονομία είναι η σύνδεση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τις αρχές και τις 

κατευθύνσεις αυτής με στόχο την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να 

αποκλείονται τεχνολογίες που συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή δράσεων διαλογής στη πηγή διακριτών ρευμάτων 

αποβλήτων και στο σχεδιασμό των σημείων συγκέντρωσης αυτών των υλικών, είτε για προώθηση στην αγορά 

(ανακυκλώσιμα), είτε για περαιτέρω επεξεργασία (βιοαπόβλητα), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου 

θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Αντικείμενο της δράσης μπορεί να είναι: 

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α βαθμού σύμφωνα με 

τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει: 

• Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

• Βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.) 

• Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων 

• Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

• Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου 

• Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις 

• Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.) 

Β. Ο σχεδιασμός του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει: 
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• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών 

δραστηριοτήτων 

(εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.) 

• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων 

• Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης 

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των Τοπικών Σχεδίων, 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. 

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

δηλαδή 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδότησης ο Δήμος μπορεί να 

υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- 

ΨΥΧΙΚΟΥ»  σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Δήμου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

προτείνεται η λήψη Απόφασης για 

 

α) την υποβολή από τον Δήμο πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΤΤ104 αρ.πρ. 3670/09.12.2019 με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας, και 

την αποδοχή των όρων του προγράμματος.   

β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Δημητρίου Γαλάνη να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης και κάθε 

άλλο σχετικό έγγραφο για την υποβολή και τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης της πρότασης σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, και κάθε άλλης αναγκαίας ενέργειας και εγγράφου κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης, καθώς και 

για την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Την Πρόσκληση της Περιφέρειας ΑΤΤ104 αρ. πρ. 3670/09.12.2019 με τίτλο: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α) Εγκρίνει την υποβολή από τον Δήμο πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο: 

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΤΤ104 αρ. πρ. 3670/09.12.2019 

με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική 

μελέτη της υπηρεσίας, και την αποδοχή των όρων του προγράμματος.   

β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γαλάνη να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης και κάθε άλλο 

σχετικό έγγραφο για την υποβολή και τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης της πρότασης σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, και κάθε άλλης αναγκαίας ενέργειας και εγγράφου κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης, καθώς και 

για την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

 ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Από το πρακτικό της  2ης Συνεδριάσεως του ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

17ην- 2- 2020 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ψυχικό, 24-2-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 

ΑΔΑ: 695ΤΩΗ8-ΠΞ4


		2020-02-25T08:45:27+0200
	Athens




