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ΘΕΜΑ: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με ΕΣΔΝΑ 

Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την  2α του μηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  16:00 μ.μ.  συνήλθε στο δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.   1076/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
             
              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                          
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος)  



6. Παραγυιού Άννα  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

 
                            
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 1114/1-2-2021 εισήγηση της  
προϊσταμένης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η 
οποία έχει  ως εξής : 

 
 

Ο Δήμος Καισαριανής έχει επικαιροποιήσει το έτος 2020 τo Τοπικό  Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιοαποβλήτων με σκοπό την πλήρη εφαρμογή του εντός των 
διοικητικών ορίων του. Παράλληλα έχει καταθέσει πρόταση για χρηματοδότηση στο 
πρόγραμμα «Διαχείριση Βιοαποβλήτων» με MIS 5054632 στην   1090224- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για την βελτίωση και 
ανάπτυξη των υποδομών βιοαποβλήτων του.  

Τα προαναφερόμενα είναι συμβατά με τις διαδικασίες του ΕΔΣΝΑ και έχουν την 
έγκριση του.  
 
Περιγραφή υποδομών και σχεδιασμός. 
 

Η δυναμικότητα διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Καισαριανής σε όλα τα 
ρεύματα αποτελείται από 690 (εξακόσιες ενενήντα) συστοιχίες κάδων με 970 (εννιακόσιους 
εβδομήντα) κάδους αστικών απορριμμάτων  και ανακυκλωσίμων υλικών, συνολικού όγκου 
1.067.000 λίτρων (συνημμένο αρχείο : ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ-ΣΗΜΕΙΑ-ΑΡΙΘΜΗΣΗ.pdf και ΛΙΣΤΑ ΚΑΔΩΝ.pdf ) καθώς 
και 50 (πενήντα) κάδοι βιοαποβλήτων καταστημάτων συνολικού όγκου 3.000 λίτρων, σε 
αυτά τα δεδομένα προστίθενται 8 (οκτώ) κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού και 2 (δύο) από τα 
20 (είκοσι) προγραμματισμένα ερμάρια ανακύκλωσης ενδυμάτων. 

Με την υλοποίησή του στρατηγικού σχεδιασμού του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και του προγράμματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων ο Δήμος Καισαριανής θα 
ενισχύσει τις 690 συστοιχίες απορριμμάτων που διαθέτει με νέες. Το νέο σύστημα 
διαχείρισής βιοαποβλήτων θα περιλαμβάνει, 5 (πέντε) υπογειοποιημένους κάδους των 6.000 
λίτρων , 50 (πενήντα) κάδους των 1100 λίτρων , 500 (πεντακόσιους) κάδους των 360 λίτρων 
και 500 (πεντακόσιους) κάδους των 120 λίτρων. (συνημμένο αρχείο :  ΒΙΟΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ-ΣΗΜΕΙΑ-

ΑΡΙΘΜΗΣΗ.pdf και  ΛΙΣΤΑ ΚΑΔΩΝ.pdf ).  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου έχει στόχο από το σύνολο των μεικτών αστικών 

απορριμμάτων να γίνεται ο διαχωρισμός των βιοαποβλήτων μακροπρόθεσμα σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 30% καθώς και η ενίσχυση του διαχωρισμού στην πηγή των υπόλοιπων 
ρευμάτων. 

 
Εισήγηση  

Κύριο προαπαιτούμενο για κάθε υποβολή πρότασης και πράξης προς χρηματοδότηση 
από τους κρατικούς φορείς και προγράμματα στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων 



απαιτείται να είναι, συμβατή και ακόλουθη των διαδικασιών του ΕΔΣΝΑ καθώς και για την 
έγκριση κάθε πρότασης είναι απαραίτητη η βεβαίωση συμβατότητας που παρέχει ο ΕΔΣΝΑ.  

Παράλληλα Δήμος Καισαριανής διαθέτει τη διαχειριστική Επάρκεια που αναλύει 
πλήρως τις εσωτερικές διαδικασίες και τις διαδικασίες αλληλοεπίδρασής με εξωτερικούς 
Φορείς και συνεπώς διαθέτει την ικανότητα στοχοθεσίας και επίτευξης δεικτών για τον 
καθορισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα αυτό 
προς τους Δημότες. 

 Επίσης ο Δήμος Καισαριανής διαθέτει και τις κατάλληλες υποδομές και την εμπειρία 
για την διαχείριση των διαδικασιών αυτών. 
 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και λαμβάνοντας υπόψη ότι με την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης : 
 
 α) Ο Δήμος Καισαριανής θα ενταχθεί σε ένα μακροσκοπικό μοντέλο συνεργασίας με τον 
ΕΔΣΝΑ, σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά και Κρατικά πρότυπα και νομοθεσία. 
 
β) Μέσω ογκομετρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων θα βελτιώσει την απόδοση και την 
παροχή της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες καθώς και θα έχει 
άμεση αλληλοεπίδραση και συμμετοχή σε μελλοντικούς σχεδιασμούς στη πολιτικής 
διαχείρισης απορριμμάτων που θα γίνουν από τον ΕΔΣΝΑ. 
 
γ) Θα ακολουθεί κοινό και συγκρίσιμο σύστημα επίτευξης στόχων και παρακολούθηση 
δεικτών και αποτελεσμάτων με όλους τους Δήμους του νομού Αττικής. 
 
δ) Το κόστος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων ορίζεται από την εκάστοτε 
τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 (Β’ 1277) «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» και δεν μεταβάλλεται από την σύμβαση. 
 
ε) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δεκαετή, αρχής γενομένης από την 
επομένη της υπογραφής της. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για δέκα (10) 
ακόμα έτη, με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών. 
 
στ) Την παροχή καινοτομικού εξοπλισμού στη διαχείρισης των απορριμμάτων και τη 
συμμετοχή του στο σχεδιασμό σε επίπεδο Νομού για τις μελλοντικές υπηρεσίες και 
προμήθειες στον τομέα αυτό με ασφαλείς διαδικασίες και κυρίως αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία του ΕΔΣΝΑ. 
 
Εισηγούμαστε: 

 Tην έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ από την Οικονομική 
Επιτροπή, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται. 

 Την εξουσιοδότηση της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης από τον Δήμαρχο 
ή άλλο ορισμένο αντιπρόσωπο του Δήμου Καισαριανής. 

 Τον ορισμό ενός εκπρόσωπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 



 Τον ορισμό Διεύθυνσης και Τμήματος του Δήμου Καισαριανής υπεύθυνο για την 
δημιουργία και έλεγχο δεικτών για την παρακολούθηση της προγραμματικής 
Σύμβασης του Δήμου Καισαριανής με τον ΕΔΣΝΑ καθώς και για τη μηνιαία 
ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και ΕΔΣΝΑ με τα αποτελέσματα των 
δεικτών. 

 Την ανάρτηση λογότυπου του Συμφώνου Συνεργασία Δήμου Καισαριανής – ΕΔΣΝΑ 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής καθώς και δημιουργία ειδικής 
σελίδας για την ευαισθητοποίηση δημοτών στα θέματα ανακύκλωσης με υλικό που 
θα παρέχει ο ΕΔΣΝΑ προς το Δήμο Καισαριανής. 

      
 
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν:   
 

 Την εισήγηση της προϊσταμένης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
 Το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
 Τις τεχνικές απαιτήσεις των υπό προμήθεια ειδών 
 Την υπ’ αριθ. 243/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την 

οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας και το σχέδιο σύμβασης 
 Την σχετική νομοθεσία 
 

Ο σύμβουλος κ. Πολυχρονάκης Συμεών δηλώνει ΠΑΡΩΝ, με την επισήμανση – 
τοποθέτηση που καταγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας,  μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και 
του Δήμου Καισαριανής με αντικείμενο τις : «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης 
βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής» 
 
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καισαριανής  κ. Βοσκόπουλο Χρήστο για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης.  
 
3. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης 
τον κ. Ευαγγέλου Γρηγόρη ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων) ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή του τον κ. Γιαννόπουλο Ιωάννη ΤΕ Μηχανικών. 
 



4. Ορίζει την Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος και το Τμήμα 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Καισαριανής ως υπεύθυνους για την 
δημιουργία και έλεγχο δεικτών για την παρακολούθηση της προγραμματικής Σύμβασης 
του Δήμου Καισαριανής με τον ΕΔΣΝΑ καθώς και για τη μηνιαία ενημέρωση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και ΕΔΣΝΑ με τα αποτελέσματα των δεικτών. 
 
5. Να αναρτηθεί το λογότυπο του Συμφώνου Συνεργασία Δήμου Καισαριανής – ΕΔΣΝΑ 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής καθώς και να δημιουργηθεί ειδική 
σελίδα για την ευαισθητοποίηση δημοτών στα θέματα ανακύκλωσης με υλικό που θα 
παρέχει ο ΕΔΣΝΑ προς το Δήμο Καισαριανής. 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2021 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                                                   5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος) 
                                                                                      6. Παραγυιού Άννα 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       02/02/2021 

                                                                     
                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  

                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                      
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                            
                                                                           
                                                                                  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 
 
 
 


