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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
       
 

  
Συνεδρίαση: 38η 

12-10-2016 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ.38ης/12-10-2016 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης : 483/2016 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την διαδικασία έγκρισης της προμελέτης κατασκευής 

της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και 

Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής 

Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 12η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 13650/07-10-2016 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 Δήμων και Κοινοτήτων». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη.  

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού, 

η οποία απούσης της Προέδρου προέδρευσε στη Συνεδρίαση. 

2. Βρούστης Αριστείδης, τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

Αθηνών. 

3. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών. 

4. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής. 
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    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής. 

2. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Φυλής. 

3. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός Συνεργάτης 

του ΕΔΣΝΑ και o Εισηγητής του θέματος. 

 

Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 38ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 1ο θέμα 

ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Κύριοι, 

σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α., η οποία 

αναφέρει τα εξής: 

«Η προς έγκριση προμελέτη αφορά την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ 

Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού, σύμφωνα με την 

288/2016 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ και την 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Η μονάδα θα 

αποτελείται από μια υπομονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

δυναμικότητας 60.000 τον/έτος και μία υπομονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων 

Οργανικών Αποβλήτων δυναμικότητας 20.000 τον/έτος . 

Για τον σχεδιασμό της μονάδας ελήφθησαν υπόψη ο ΠΕΣΔΑ, οι εγκεκριμένοι 

περιβαλλοντικοί όροι (υπ’ αριθ. 136945/5.12.2003 ΚΥΑ) , η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ 

σύμφωνα με την μελέτη 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Αττικής, η µέση 

σύσταση προδιαλεγμένων οργανικών που καταλήγουν σε αντίστοιχες µονάδες µετά 

από διαλογή στην πηγή ύστερα από έρευνα σε Ευρωπαϊκές χώρες, οι εγκεκριμένες 

δυναμικότητες και η πενθήμερη λειτουργία της μονάδας σε μία βάρδια (7,5 ώρες 

λειτουργίας). 

Η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) θα έχει ως κύριο στόχο 

την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (solid recovered fuel, SRF) κατάλληλων 

χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 56366/4351/12.12.2014 και την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών 

και παραγωγή αδρανών υλικών. Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως 

προτεινόμενη λύση τη βιολογική ξήρανση και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 

λύση. Η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων θα διαθέτει   :  

i) Μονάδα υποδοχής – προεπεξεργασίας 

ii) Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας 
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iii) Μονάδα μηχανικής μετεπεξεργασίας  

Η μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων θα έχει ως στόχο την 

παραγωγή κόμποστ και ανακυκλώσιμων υλικών. Θα διαθέτει: 

 Μονάδα μηχανικής Προεπεξεργασίας 

 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας ( Κομποστοποίηση – Ωρίμανση) 

 Μονάδα Ραφιναρίας – Τυποποίησης 

Τα αποτελέσματα επεξεργασίας των εισερχομένων ΑΣΑ της μονάδας είναι σύμφωνα με 

τους στόχους του ΠΕΣΔΑ Αττικής  όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα. 

Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ 

Ρεύμα / Στόχος Στόχοι ΠΕΣΔΑ Αττικής 
από επεξεργασία 
σύμμεικτων 

Στόχοι 
Μονάδας 
Γραμματικού 

Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα 
(εκτροπή) 

71,9 % 65 – 80% 

Τελική διάθεση 46,0 % 15 – 29% 

Ανάκτηση Μετάλλων  2,22% 1,5 – 2,4% 

Αδρανή 10,14% 2 – 8% 

Ανάκτηση / Ανακύκλωση 
πλαστικών, χαρτιού 
χαρτονιού, λοιπών 

15,85 % 21 – 38,5%  

 

Σύμφωνα με την συνημμένη προμελέτη ο προϋπολογισμός κατασκευής της μονάδας 

ανέρχεται σε 48.453.199,28 € πλέον ΦΠΑ 24% και το κόστος λειτουργίας της σε 46,40 

€/tn πλέον ΦΠΑ 24%.  

Η ως άνω προμελέτη συντάχθηκε, προκειμένου να είναι ώριμο το έργο και να μην τεθεί 

εν κινδύνω η χρηματοδότησή του είναι δε ιδιαίτερα κρίσιμη για τη υλοποίηση του υπό 

έγκριση ΠΕΣΔΑ, καθώς αποτελεί το πρώτο μεγάλο έργο διαχείρισης συμμείκτων 

απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί εκτός της Δυτικής Αττικής. Είναι λοιπόν σημαντικό 

να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου, για να 

εξασφαλισθούν πόροι από το ΕΣΠΑ.  

Παράλληλα, με την τελική έγκριση της προμελέτης, και επειδή ο προϋπολογισμός του 

έργου μεταβλήθηκε, θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου η υποβολή αιτήματος για τη 

χρηματοδότηση της πράξης στον άξονα 14 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Η προμελέτη αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί και 

εγκριθεί αρμοδίως. 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης». 

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος τοποθετήθηκε ως εξής: «Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 51 

παρ. 3 εδ. α του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134), ορίζεται ότι: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία, 

η θεώρηση αυτή γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και 
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και 

Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υπουργείου, η αρμοδιότητα αυτή, της 

θεώρησης, μεταβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα 

από σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3 εδ. δ του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134), 

ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις, για τις οποίες 

εκκρεμεί γνωμοδότηση και θεώρηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 

Επειδή, η εν λόγω μελέτη, χρήζει επικαιροποίησης, θεώρησης και έγκρισης το 

συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να υποβληθεί το εν λόγω έργο ως «ώριμο» στη σχετική 

πρόσληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (της αριθ. πρωτ. οικ. 5101/28.04.2016 (Ορθή Επανάληψη 

10/6/2016) (ΑΔΑ:75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα 14 του 

ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως αυτή 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και επειδή οι διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 

4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134) είναι πολύ πρόσφατες (27-6-2016) και δεν έχουν εφαρμοστεί 

ακόμη στην πράξη και προφανώς αναμένεται η διευθέτηση περαιτέρω διοικητικών 

ζητημάτων για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και επιπλέον, σύμφωνα με τον 

προαναφερόμενο νόμο, πρέπει να εξεταστούν και οι εκκρεμείς γνωμοδοτήσεις και 

θεωρήσεις, τίθεται ζήτημα επίσπευσης της εν λόγω διαδικασίας με κάθε πρόσφορό και 

νόμιμο τρόπο. 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4α του Ν 4071/2012 : 

«Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ή του 

διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ νήσων, οι αρμοδιότητες της Προίσταμένης αρχής ή 

και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις μελέτες, τις υπηρεσίες και τα έργα της παρ. 3 του 

άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 2527/2009, δύναται να ανατίθενται στην οικεία περιφέρεια ύστερα 

από σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη .... γ. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται 

αναλόγως στον διαβαθμιδικό σύνδεσμο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει...». 

Δεδομένου ότι, με την υπ’αριθμ.9741/25-7-2016 απόφαση της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, 

συστάθηκε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ και της 

Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο το συντονισμό και την παρακολούθηση των 

διαδικασιών υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τα 

έργα διαχείρισης Απορριμμάτων, ππου προβλέπονται στον υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ. 

Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ σε συνέχεια των ανωτέρω συνέταξαν μελέτη η 

οποία χρήζει επικαιροποίησης, θεώρησης και έγκρισης. 
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Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 211 του ν. 3852/2010, ο ΕΔΣΚΝΑ καταργήθηκε και στη 

θέση του δημιουργήθηκε ως καθολικός διάδοχος ο ΕΔΣΝΑ που υποχρεωτικά, αποτελείται 

από όλους τους δήμους της Αττικής και την μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, γεγονός 

που σημαίνει ότι ο νομοεθέτης με τη υποχρεωτική συμμετοχή και της περιφέρειας στον 

σύνδεσμο, αναγνωρίζει τον ρόλο της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου 

διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Και επειδή επιπλέον οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έχουν συνεργαστεί για την 

υλοποίηση έργων του ΕΔΣΝΑ στο παρελθόν για την άμεση προώθηση των διαδικασιών, 

λόγω των  στενών χρονικών περιθωρίων, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν στην Περιφέρεια 

Αττικής οι αρμοδιότητες της Προίσταμένης αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη 

μελέτη του εν λόγω έργου, προκειμένου ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Περιφερειάρχη 

να υποβληθεί άμεσα η συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησής του στην 

προαναφερόμενη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος. 

 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας λάβει υπ’ όψιν: 
 

1. Την εισήγηση της Aντιπροέδρου. 

2. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΥ.π.Α 

3. Την προμελέτη του έργου. 

4. Την υπ’ αρ. 288/2016 ΑΕΕ.. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 

114). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

9. Την αναγκαιότητα άμεσης προώθησης του έργου της θεώρησης και της έγκρισης 

της προμελέτης, βάσει της οποίας θα υποβληθούν τα αιτήματα χρηματοδότησης 

και θα δημοπρατηθεί. 

10. Την υπ΄αριθμ. 480 / 2016 ΑΕΕ. 

 

    Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε. 
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                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

2. Αποδέχεται στο σύνολό της την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. 

3. Ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μελέτης (προμελέτης του έργου) «Μονάδα 

Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών 

Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση "Μαύρο Βουνό" 

Γραμματικού», όπως συντάχθηκε από τις Υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ. 

4. Αναθέτει την αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης 

Αρχής για την μελέτη του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ 

Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού», στην 

Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4α του Ν. 

4071/2012 (Α’ 85).  

5. Στο πλαίσιο της ως άνω αρμοδιότητας, η Περιφέρεια Αττικής θα παραλάβει την εν 

λόγω μελέτη (προμελέτη του έργου) προκειμένου να την επικαιροποιήσει / 

προσαρμόσει και εν συνεχεία να τη θεωρήσει και εγκρίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.4412/2016.  

6. Ακολούθως, η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα επιστρέψει στον ΕΔΣΝΑ 

προκειμένου η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ να εγκρίνει τη διακήρυξη και να 

δημοπρατήσει το έργο, ως Αναθέτουσα κ΄ Προϊσταμένη Αρχή και Δ/νουσα 

Υπηρεσία την Δ.Υ.π.Α. 

7. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

            Εκδόθηκε η με αριθμ. 483/2016 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

 

Αθήνα,  12-10-2016 

 

              Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                   

               ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ 

     Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

   ΤΑ ΜΕΛΗ 

              Βρούστης Αριστείδης 

Κορωναίου-Καμπά Σοφία 

Ιατρού Σταύρος                  
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