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Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/27.01.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 27η του µηνός 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 27/01/2020 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19:30µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 627/23.01.2020 πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.    
        
  1. Βούρλου Μαρία 1. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος 2. Καρατζάς Ανδρέας 
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
17. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
18. Παρασκευά ∆έσποινα  



19. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
20. Παραγυιού Άννα  
21. Κουφού Σταυρούλα  
22. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
23. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
24. Χατζησάββας Μηνάς  
25.   
26.   
 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση  για την υποβολή πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου 
Καισαριανής στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα << Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη >> µε Άξονα Προτεραιότητας 14 << 
∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής 
Χρήσης Πόρων (ΤΣ) >> Ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής 
µε τίτλο : << ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Βιοαποβλήτων >> Κωδικός Πρόσκλησης 
14.6i.26.2-4.1 A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ :3658 Έκδοση 1/0, και ανάκληση της 
απόφασης 157 της 28ης -7-2016 του ∆Σ. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση µε 
αριθµ.πρωτ.: 639/23-01-2020 της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:    

 

Ο Δήμος Καισαριανής με την απόφαση 157 του Δημοτικού Συμβουλίου της 28
ης

 -7-

2016 κατέθεσε πρόταση για συμμετοχή του στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» με τίτλο «Δράσεις για την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» στο οποίο δεν εντάχθηκε. 

 

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορούσε: 

i. Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή 

προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών, 

πράσινων και εμπορικών). 

ii. Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού 



κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία 

της μονάδας. 

iii. Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και 

πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του 

απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας. 

iv. Εγκαταστάσεις και υποδομές Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που 

εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα. 

v. Κέντρα επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών 

ή επισκευής/μεταποίησης ειδών και αγαθών 

vi. Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί 

Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ), 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του 

απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία 

της μονάδας. Έμφαση στα μεγάλα νησιά. 

vii. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών. 

viii. Κεντρικές (Διαδημοτικές) Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων ή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης 

της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας. 

ix. Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και 

εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας. 

x. Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων 

Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ). 

xi. Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να 

εγκατασταθούν οι μονάδες. 

xii. Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης 

xiii. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι ποσοστό 1% του 

προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των 

συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και χρήσης των Πράσινων 

Σημείων, και μόνο εφόσον η ίδια πράξη περιλαμβάνει σχετικά υποέργα. 

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο : 

1. Την ανάκληση της απόφασης 157 του Δημοτικού Συμβουλίου της 28
ης

 -7-

2016. 

2. Την έγκριση για υποβολή νέας πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα << 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη >> με Άξονα 



Προτεραιότητας 14 << Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – 

Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης Πόρων (ΤΣ) >> Ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο : << Δράσεις 

Διαχείρισης Βιοαποβλήτων >> Κωδικός Πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.1 A/A ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ : 3658 Έκδοση 1/0. 

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες 

δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων: 

i. Προμήθειες εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων 
ii. Προμήθειες εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης 

βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων για 
iii. μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου) 

a. Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς 

βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, 
iv. συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων (κλαδοτεμαχιστές αποβλήτων κήπων 

και πάρκων, κάδοι κ.α.) 
v. Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης 

και προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
vi. προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για τη 

λειτουργία της μονάδας, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, 
a. δυνάμει του άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη των 

προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ 
vii. Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και 

πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του 

απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας, με δυνητικούς 

δικαιούχους Δήμους, δυνάμει του άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την 

επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ 
viii. Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

ix. Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται 
x. Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται 

xi. Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία 

αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση  της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου 
Βασιλικής, την σχετική νοµοθεσία , µετά από διαλογική συζήτηση η οποία 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την ανάκληση της απόφασης 157 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 28ης -
7-2016. 

2. Την έγκριση για υποβολή νέας πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα << Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη >> µε Άξονα Προτεραιότητας 14 << ∆ιατήρηση και 
Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης 
Πόρων (ΤΣ) >> Ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής 
µε τίτλο : << ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Βιοαποβλήτων >> Κωδικός 
Πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.1 A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 3658 Έκδοση 1/0. 

 Ως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας 

3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  18) 
Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  19) Παρασκευά ∆έσποινα  20) Καγιαµπάκη 
Ειρήνη 21) Παραγυιού Άννα 22) Κουφού Σταυρούλα 23) Αλεξόπουλος 
Σπυρίδων 24) Μιλτσακάκης Μιχάλης 25)Χατζησάββας Μηνάς 

 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  27/01/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


