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Συνεδρίαση: 34η
01-08-2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθ.34ης/01-08-2017 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.∆.Σ.Ν.Α.
Αριθµός Απόφασης : 342/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παραλαβή των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο
«Σύµβουλος Υποστήριξης του Ε∆ΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης και
αξιοποίησης των εξοφληµένων ανενεργών λατοµείων – µεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής
σε συνέργεια µε τις προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του
ΠΕΣ∆Α Αττικής».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήµερα την 1η του µήνα Αυγούστου του έτους 2017 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.∆.Σ.Ν.Α.,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου µε αρ. πρωτ. 7899/28-07-2017 που
επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο
111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,
σε σύνολο επτά (7) τακτικών µελών ήταν παρόντα τα πέντε (5) µέλη και ένα (1)
αναπληρωµατικό.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ∆ούρου Ρένα, Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής
2. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καµατερού.
3. Παππούς Χρήστος,Τακτικό Μέλος Ε.Ε., ∆ήµαρχος Φυλής.
4. Ιατρού Σταύρος, τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Λαυρεωτικής.
5. Μπουραΐµης ∆ηµήτρης, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Φυλής
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6.

∆αµιανός Πέτρος, αναπληρωµατικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, Περ. Σύµβουλος Β.Τ.
Αττικής (αναπληρώνει τον κ. Βρούστη Αριστείδη, τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ,
Περ. Σύµβουλο Β.Τ. Αττικής).

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Βρούστης Αριστείδης, τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, Περ. Σύµβουλος Β.Τ.
Αττικής.
2. Κορωναίου-Καµπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. Σύµβουλος Β.Τ. Αττικής.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραµµατέας του Ε∆ΣΝΑ, ο νοµικός Συνεργάτης
του Ε∆ΣΝΑ και o εισηγητής του θέµατος.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 34ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α., και εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, είπε:
Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, θέτω υπόψη σας την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, η
οποία αναφέρει τα εξής:
«ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:
Προτείνεται η αποδοχή και παραλαβή των εν θέµατι παραδοτέων της Σύµβασης των
Συµβούλων του Ε∆ΣΝΑ. Επίσης προτείνεται η αξιοποίησή τους για την έναρξη διαδικασίας
χωροθέτησης και κατασκευής των νέων ΧΥΤ και άλλων υποδοµών διαχείρισης των
Απορριµµάτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το υπό συζήτηση αποτελεί σύνολο 3 παραδοτέων της σύµβασης υπηρεσιών µε τον τίτλο
του θέµατος, την οποία σύµβαση ανέθεσε το Νοέµβριο 2016 η Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΥ∆ΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής (Ανάδοχος
η εταιρεία ΕΝVI ΕΠΕ) στο πλαίσιο δράσεων υποστηρικτικών της υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α
Αττικής, µετά από αντίστοιχο αίτηµα αρωγής εκ µέρους του Ε∆ΣΝΑ. Τα τρία παραδοτέα
εκπονήθηκαν και παραδόθηκαν εµπρόθεσµα , ελέγχθηκαν και παραλήφθηκαν από
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εκ 3 υπαλλήλων ένα(1 Υπάλληλος της ΕΥ∆,
ως Πρόεδρος και δύο (2) του Ε∆ΣΝΑ ως, µέλη που συγκρότησε η ΕΥ∆ΕΠ µε τη
συνεργασία του Ε∆ΣΝΑ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Το αντικείµενο της Σύµβασης υλοποιεί δύο υποδείξεις του ΠΕΣ∆Α Αττικής.
Πρώτον ότι: για τα ανενεργά και εξοφληµένα λατοµεία (καταγραφή από τον Οργανισµό
του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας ΟΡΣΑ 2013 , νυν υπηρεσία του ΥΠΕΝ) που δεν έχουν
αποκατασταθεί και εκ του νόµου πρέπει να αποκατασταθούν ώστε να κλείσουν οι εκεί
περιβαλλοντικές «πληγές», θα πρέπει να ερευνηθεί αν µπορεί η αποκατάστασή τους να
συνδυαστεί µε την επιτόπια λειτουργία υποδοµών διαχείρισης ή διάθεσης απορριµµάτων
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εντός του «πυρήνα» τους ώστε να αξιοποιηθεί τµήµα της εναποµείνασας χωρητικότητάς
τους σε συνέργεια µε τις αναγκαίες υποδοµές του ΠΕΣ∆Α Αττικής.
Και δεύτερον ότι για τις βραχυ- και µεσοπρόθεσµες ανάγκες σε υποδοµές θα πρέπει να
εξεταστούν και ενδεχοµένως να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι θέσεις ΕΑΛΜ που
αναφέρονται στο Ν. 3164/2003 άρθρο 33, και οι οποίες θέσεις µάλιστα «υπερτερούν» µιας
και περιλαµβάνονται σε υπερκείµενο από άποψη νοµικής ισχύος, κείµενο σε σύγκριση µε
τα κριτήρια της υπό παραλαβή µελέτης των Συµβούλων.
Με οδηγό τα ανωτέρω , ποσοτικοποιούνται τα Κριτήρια Αποκλεισµού (πχ σε ποια
ελάχιστη απόσταση από όρια εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδίου επιτρέπεται η
κατασκευή ΧΥΤ) που περιλαµβάνονται χωρίς ποσοτικό προσδιορισµό στο ΠΕΣ∆Α ,
προσδιορίζονται οι ανάγκες όσον αφορά την εγκατάσταση υποδοµών του ΠΕΣ∆Α και
καταρτίζονται οι Πίνακες των ΕΑΛΜ που µπορεί να συνδυαστεί η Αποκατάστασή τους µε
τη λειτουργία υποδοµών του ΠΕΣ∆Α Αττικής.
Συνοπτικά :
Από τα 154 συνολικά Λατοµεία και Μεταλλεία (στο εξής ΛΜ) της Περιφέρειας Αττικής (και
οι δύο ∆ιαχ Ενότητες, Ηπειρωτική Αττική και Νήσοι) αποκλείονται, ως Ενεργά ή /και
διεκδικούµενης ιδιοκτησίας ή/και αποκατεστηµένα ήδη, τα 101. Από τα 53 Εξοφληµένα
Ανενεργά Λατοµεία Μεταλλεία (στο εξής ΕΑΛΜ) πλέον, αποκλείονται τα 33 (ανήκουν σε
Α΄ ζώνες προστασίας, έχουν µικρές αποστάσεις από οικισµούς , έχουν πολύ µικρή
χωρητικότητα, δεν διαθέτουν ευχερή σχετικά προσβασιµότητα , είναι δυσχερής η
µεταφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω.) και µένουν 20 τα οποία κρίνονται κατ’ αρχήν κατάλληλα για
ορισµένες υποδοµές διαχείρισης απορριµµάτων. Το κείµενο των Συµβούλων δεν ιεραρχεί
τις θέσεις των ΕΑΛΜ µε παραπλήσια καταλληλότητα υποδοχής εγκαταστάσεων. ∆εν
προτείνει τελική θέση συγκεκριµένων υποδοµών.
Ειδικότερα τα τρίτα παραδοτέα περιέχουν:
TO ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
Παρουσιάζεται το Νοµικό Υπόβαθρο, η µέθοδος εργασίας, ο Πίνακας των εγκεκριµένων
Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων της Αττικής, ο Πίνακας όλων των ΛΜ , η υφιστάµενη
θεσµική , ιδιοκτησιακή και λειτουργική κατάσταση των ΛΜ, οι ανάγκες-απαιτήσεις σε
χωρητικότητα και άλλα χαρακτηριστικά των υποδοµών (Πράσινα Σηµεία, Σταθµοί
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, Μονάδες
Επεξεργασίας Αποβλήτων Σύµµεικτων, Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων από
∆ιαλογή στην Πηγή , ΧΥΤ , ΧΥΤΕΑ, µονάδες ΑΕΚΚ ) του ΠΕΣ∆Α Αττικής.
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
Με τη χρήση κριτηρίων αποκλεισµού και εντοπισµού , ιδιοκτησιακού καθεστώτος ,
συµβατότητας µε τις απαιτήσεις των δοµών και λειτουργιών διαχείρισης των
απορριµµάτων διαµορφώνεται ο αρχικός κατάλογος-Πίνακας των 53 µη αποκατεστηµένων
ΕΑΛΜ της Περιφέρειας Αττικής όπου η περαιτέρω διερεύνηση θα δείξει αν η
αποκατάσταση δύναται να γίνει σε συνέργεια µε την κατασκευή και λειτουργία
συγκεκριµένου είδους υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων.
Στο κείµενο
ποσοτικοποιούνται κριτήρια αποστάσεων από προστατευόµενες περιοχές, όρια οικισµών
κλπ.
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
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Παρουσιάζεται η Τελική Έκθεση για τον τελικό κατάλογο του προηγούµενου Παραδοτέου
µε τα καταρχήν 20 κατάλληλα ΕΑΛΜ των οποίων η αποκατάσταση/αξιοποίηση δύναται να
γίνει σε συνέργεια µε την κατασκευή και λειτουργία δοµών διαχείρισης απορριµµάτων
καθώς και ποιου είδους υποδοµές µπορεί να χωροθετηθούν σε έκαστο ΕΑΛΜ του Τελικού
Καταλόγου.
Ο Τελικός Κατάλογος περιλαµβάνει τα εξής 20 ΕΑΛΜ που µπορούν να υποδεχθούν
υποδοµές του ΠΕΣ∆Α:
1. Λατοµείο «ΜΟΥΣΑΜΑΣ» ∆ήµος Φυλής για :
Χ.Υ.Τ.Υ. ή
ΜΕΑΕΚΚ και ΧΥΤ ΑΕΚΚ
2. Λατοµείο «ΆΛΚΗ» ∆ήµος Ασπροπύργου για :
ΜΕΑΕΚΚ και ΧΥΤ
ΑΕΚΚ
3. Λατοµείο «ΣΤΑΜΕΛΟΥ-ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ» ∆ήµος Μεγάρων για:
ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΕΑ η
ΧΥΤ ΑΕΚΚ , ΣΜΑ, ΜΕΒΑ.
4. Λατοµείο «ΣΤΑΜΕΛΟΥ» –ΕΡΥΘΡΕΣ» ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Ακατάλληλος
5. Λατοµείο «ΜΑΡΓΕΤΗ» ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας για: ΠΣ ή ΣΜΑ
6. Λατοµείο ∆ΗΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας για: ΣΜΑ, Κ∆ΑΥ,
ΜΕΑΕΚΚ, ΧΥΤ στο ανατολικό τµήµα.
7. Λατοµείο Υ∆ΡΕΛ ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας για: ΠΣ ή Κ∆ΑΥ.
8. Λατοµείο ΡΟΖΗ ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας για: ΠΣ ή Κ∆ΑΥ.
9. Λατοµείο ΤΙΤΑΝ Μάνδρας ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας για: ΧΥΤ και ΜΕΑΕΚΚ ή
ΧΥΤ ΑΕΚΚ.
10. Λατοµείο Α.ΡΟΥΣΗ-Β. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ∆ήµος Μεγαρέων για: ΠΣ, ΣΜΑ, Κ∆ΑΥ, ΜΕΒΑ
11. Λατοµείο Βωξίτου ΜΕΛΕΤΑΝΙ ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλίας για: ΜΕΑΕΚΚ και ΧΥΤ
(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΕΑ) , ΜΕΑΕΚΚ/ ΧΥΤ ΑΕΚΚ.
12. Λατοµείο ΠΟΡΤΣΙ ∆ήµος Κρωπίας για: ΠΣ
13. Λατοµείο ΚΥΡΙΑΚΟΥ ∆ήµος Κρωπίας για: ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΜΕΑΕΚΚ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ,
ΧΥΤ ΑΕΚΚ.
14. Λατοµείο ΤΡΙΑΣ όµορο µε το ΚΥΡΙΑΚΟΥ ∆ήµος Κρωπίας για: ΜΕΒΑ, ΜΕΑ, ΧΥΤΥ,
ΧΥΤΕΑ, ΧΥΤ ΑΕΚΚ.
15. Λατοµείο ΜΑΥΡΙΝΩΡΑ - ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ήµος Ωρωπού για: ΜΕΑΕΚΚ, ΧΥΤΥ,
ΧΥΤΕΑ,ΧΥΤ ΑΕΚΚ , ΜΕΑΕΚΚ (Υφιστάµενη).
16. Λατοµείο Γ. ∆ΡΙΤΣΑΣ ∆ήµος Τροιζηνίας-Μεθάνων για: ΜΕΒΑ,ΧΥΤ τοπικής
κλίµακας
17. Λατοµείο ΚΟΠΑΝΑ ∆ήµος Αίγινας για: ΠΣ, ΣΜΑ, ΜΕΒΑ τοπικής κλίµακας.
18. Λατοµείο ΜΠΙΖΑΝΙ ∆ήµος Σαλαµίνας για: ΠΣ, Κ∆ΑΥ, ΜΕΒΑ τοπικής κλίµακας.
19. Λατοµείο ΓΚΙΝΑΝΗ ∆ήµος Σαλαµίνας Ακατάλληλος.
20. Λατοµείο ΑΓΓΕΛΟΥ ∆ήµος Σαλαµίνας για: ΠΣ, Κ∆ΑΥ, ΜΕΒΑ τοπικής κλίµακας.

Το κείµενο των συµβούλων περιέχει ακόµη ενδεικτικούς προϋπολογισµούς απαιτούµενων
συνοδών έργων για τις υποδοµές, κατάλογο πρόσθετων ενεργειών για να αδειοδοτηθεί
τελικά και προχωρήσει η κατασκευή των υποδοµών.
Με βάση τα ανωτέρω:
Προτείνεται η έγκριση και αποδοχή των, στο πλαίσιο της εν θέµατι σύµβασης,
παραδοτέων .
Ακόµη προτείνεται η αξιοποίηση τους για τη χωροθέτηση των υποδοµών του ΠΕΣ∆Α
επισηµαίνοντας , ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΕΑ:
4
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•
•
•

•

Θα πρέπει να εξετάζεται η αρχή της εγγύτητας , η ανάγκη για κατανοµή της
όχλησης και οι οικονοµίες κλίµακας.
Θα πρέπει να υλοποιηθεί ο Τερµατισµός λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής
Να ληφθεί απόφαση για το αν θα λειτουργήσει ο ΧΥΤ Γραµµατικού ή η λειτουργία
του θα ακολουθήσει την κατασκευή της ΜΕΑ και ΜΕΒΑ Γραµµατικού η οποία δεν
έχει εισέτι εκκινήσει.
Να διερευνηθεί περαιτέρω αν η ήδη εγκεκριµένη εγκατάσταση ΜΕΑΕΚΚ σε
ορισµένα ΕΑΛΜ µπορεί να συνδυαστεί µε κατασκευή και λειτουργία και άλλης
υποδοµής όπως ΧΥΤ στο ίδιο ΕΑΛΜ. Θετική είναι κατ ‘ αρχήν η γνώµη των
Συµβούλων.

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης».
Κατόπιν το λόγο έλαβε το µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Μπουραϊµης ∆ηµήτρης, ο
οποίος ανέφερε τα εξής:
«Ο ΕΣ∆ΝΑ εκπόνησε τον νέο περιφερειακό σχεδιασµό για την διαχείριση των

αποβλήτων στην Αττική εναρµονιζόµενος µε το εθνικό σχέδιο διαχείρισης
απορριµµάτων και το 4042/12. Βασικοί στόχοι του νέου ΠΕΣ∆Α ειναι η
αποκεντρωµένη διαχείριση των αποβλήτων µε ανακύκλωση και έµφαση στη
διαλογή στην πηγή και τη δηµιουργία µικρών µονάδων επεξεργασίας και χώρων
υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων. Ο ΕΣ∆ΝΑ θα έπρεπε να είχε αναθέσει την
υλοποίηση του έργου (σύµβουλος υποστήριξης του ΕΣ∆ΝΑ) στην σύνταξη του
σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των ΕΑΛΜ Αττικής σε συνεργασία µε τις
προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α, ως
αποκλειστικά αρµόδιος. Εφόσον δεν έγινε αυτό δεν υπάρχει κανένα παραδοτέο
απο αρµόδιους φορείς. Επιπλέον για τέτοιου είδους µελέτες δεν µπορούν να
ανατεθούν µε αδιαφανείς διαδικασίες από αναρµόδιους φορείς χωρίς αποφάσεις
των οργάνων του ΕΣ∆ΝΑ. Τέτοιου είδους µελέτες προκειµένου να τύχουν
κοινωνικής αποδοχής και υλοποίησης πρέπει επιπροσθέτως να ελέγχονται από
οµάδα εργασίας των άµεσα εµπλεκοµένων φορέων, δηλαδή των δήµων. Η τελική
επιλογή των λατοµείων έγινε µε κριτήρια ταξικής και χωροταξικής στοχοποίησης. Η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ο εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός, έχουν ως βασική
αρχή, ως προς τη διαχείριση των απορριµµάτων, την αρχή της εγγύτητας. Υπάρχει
σαφής προσανατολισµός (στα παραδοτέα της µελέτης) για ταφή του συνόλου των
απορριµµάτων της περιφέρειας Αττικής, στη δυτική και Ανατολική, συνεχίζοντας
έτσι το περιβαλλοντικό έγκληµα που συντελείται στην περιοχή επι δεκαετίες. Ζητώ
να µην χωροθετηθεί κανένα λατοµείο πριν γίνει διαβούλευση µε τους δήµους, πριν
εκπονηθούν εκ νέου τα τοπικά σχέδια τα οποία πρέπει να ειναι προσαρµοσµένα
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και στα 154 λατοµεία της Αττικής και επίσης πριν αξιολογηθούν και άλλες
προτάσεις δήµων».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέµατος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν:
1. Την εισήγηση της Προέδρου.
2. Την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
3. Τα παραδοτέα τεύχη της σύµβασης µε τίτλο «Σύµβουλος Υποστήριξης του
Ε∆ΣΝΑ

στην

σύνταξη

σχεδίου

αποκατάστασης

και

αξιοποίησης

των

εξοφληµένων ανενεργών λατοµείων – µεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια
µε τις προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α
Αττικής».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτη» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
(Α΄ 114).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση

και

την

αποκεντρωµένη

διοίκηση

Ενσωµάτωση Οδηγίας

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
7. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄
160).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄ 24).
9. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. οικ. 51373/4684/2015 «Κύρωση του
Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων» (Β΄ 2706).
10. Την υπ’ αρ. οικ. 57044/25-11-2016 (Α∆Α: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4) Κοινή Υπουργική
Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου µε τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων της Περιφέρειας Αττικής - 2ηΑναθεώρηση».
11. Την υπ’ αριθ. 61490/5302/19.12.2016 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών –
Περιβάλλοντος

&

Ενέργειας

«Κύρωση

της

απόφασης

έγκρισης

του

Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας
Αττικής» (Β΄ 4175).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(µειοψηφούντων των κ.κ. Παππού Χρήστου, ∆ήµαρχου Φυλής και Μπουραϊµη
∆ηµήτρη, ∆.Σ. Φυλής. Ο κ. Ιατρού Σταύρος µειοψηψεί και καταψηφίζει όσες
περιοχές λατοµείων εµπεριέχονται στο άρθρο 33 του Ν. 3164/2003)
1. Αποδέχεται την εισήγηση της Προέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
3. Παραλαµβάνει τα παραδοτέα της σύµβασης µε τίτλο «Σύµβουλος Υποστήριξης του
Ε∆ΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφληµένων
ανενεργών λατοµείων – µεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια µε τις
προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α Αττικής»,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εισηγητικό σκέλος της παρούσης.
4. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Εκδόθηκε η µε αριθµ. 342/2017 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 01-08-2017

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μπιζά Αφροδίτη
Παππούς Χρήστος

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ

Ιατρού Σταύρος
Μπουραϊµης ∆ηµήτρης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆αµιανός Πέτρος
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