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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 42   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/24.02.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 24η του µηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 24/02/2020 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19:00µ. 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. 1972/20.02.2020 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 τέσσερα (24) 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. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης 3. Πλυτάς Ευάγγελος 
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Αραχωβίτη Μαρία  
12. Κατηµερτζής Γεώργιος  
13. Γραφίδου Γεσθηµανή  
14. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
15. Καρατζάς Ανδρέας  
16. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
17. Παρασκευά ∆έσποινα  
18. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
19. Παραγυιού Άννα  
20. Κουφού Σταυρούλα  



21. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
22. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
23. Χατζησάββας Μηνάς  
24.   
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: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση της 
πράξης µε τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την µε αριθµ. πρωτ.: 
1906/19-02-2020 εισήγηση  της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωσταντοπούλου Βασιλικής  η οποία έχει ως εξής:    
 
 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής δημοσίευσε Πρόσκληση με αρ. πρωτ 3670/09-12-2019, με 

κωδικό ΑΤΤ104 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4041) και τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α 

ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος Καισαριανής προτίθεται να υποβάλει 

πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω του υποέργου με 

τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» θα είναι: 
A. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου 

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.) 
B. Ο σχεδιασμός 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 

 
Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου, 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. 
 
Η συγκεκριμένη δράση είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους κανόνες και προδιαγραφές της 

Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ 677/Β/2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς ως 

δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας εμφανίζονται και οι ΟΤΑ Α βαθμού της 

Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 2, παράγραφος 5) οι οποίοι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα 

στα θέματα συλλογής, αποκομιδής και διαλογής στην πηγή στερεών αποβλήτων. 

Ειδικότερα 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. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3670/09-12-

2019 πρόσκλησης, με κωδικό ΑΤΤ104 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4041) και τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 

(ΕΤΠΑ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών, την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου 
του υποέργου µε τίτλο «Σύµβουλος υποστήριξης για την επικαιροποίηση 
τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων ∆ήµου Καισαριανής» η 
οποία αποτελέι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας , τον σχζετικό φάκελο του 
θέµατος , την ισχύουσα νοµοθεσία , µετά από διαλογική συζήτηση η οποία 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

Ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης ψήφισε ΚΑΤΑ 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 Την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 
3670/09-12-2019 πρόσκλησης, µε κωδικό ΑΤΤ104 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4041) και 
τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρµογής (ΕΤΠΑ)», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική», το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). 
 
 
 
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) Αραχωβίτη Μαρία 13) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 14) Γραφίδου Γεσθηµανή  15) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  16) 
Καρατζάς Ανδρέας  17)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  18) Παρασκευά 
∆έσποινα  19) Καγιαµπάκη Ειρήνη 20) Παραγυιού Άννα 21) Κουφού 
Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23) Μιλτσακάκης Μιχάλης 
24)Χατζησάββας Μηνάς 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  24/02/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


