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ΠΡΟΣ : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12, με
τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την επικαιροποίηση
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3670/9-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΝΝ7Λ7-ΔΤ4) πρόσκληση
της Περιφέρειας Αττικής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Αττικής
καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων έργων
(πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’
Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»
της Περιφέρειας Αττικής και αφορά την επικαιροποίηση των ΤΣΔA των Δήμων
σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και τον σχεδιασμό του δικτύου
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύονται οι
στόχοι μείωσης των αποβλήτων όσο και οι περιορισμοί για την τελική διάθεση των
αποβλήτων. Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία απαιτεί τη βιώσιμη διαχείριση των
αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση συνδέονται άμεσα με τη
χωριστή συλλογή και στο σημείο αυτό οι Δήμοι καλούνται να υλοποιήσουν το πρώτο
βήμα μετάβασης που είναι η σύνδεση των ΤΣΔΑ με τις αρχές και κατευθύνσεις της
Κυκλικής Οικονομίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εξυπηρέτηση των
αναγκών των πολιτών.
Αντικείμενο της δράσης κάθε Δήμου θα 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.λ.π.)
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• 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. Τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει:
• 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
Ο Δήμος Ιλίου στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης, πρόκειται να
καταθέσει πρόταση που αφορά την τεχνική βοήθεια - υπηρεσίες σύνταξης
Επικαιροποίησης ΤΣΔΑ και Σχεδιασμό Δικτύου ΔΣΠ Βιοαποβλήτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα ανέρχεται σε 20.000 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ ( δηλαδή 24.800,00 €).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε :
α) την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στην 3670/9-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΝΝ7Λ7ΛΤ4) πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π
Περιφέρειας Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα
προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με
τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών
Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την
τεχνική βοήθεια - υπηρεσίες σύνταξης Επικαιροποίησης ΤΣΔΑ και Σχεδιασμό Δικτύου
ΔΣΠ Βιοαποβλήτων.
β) τη λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
γ) την εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου κ. Μηλιώνη Παναγιώτας, για την υπογραφή
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για την υποβολή της
πρότασης.
Η Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Διαχείρισης Απορ.- Πρασίνου
& Δ/νσης Περιβάλλοντος

Μηλιώνη Παναγιώτα
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