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ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως υποβολής του έργου “Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρισης και 
αξιοποίησης   της ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» της ΕΥΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών, στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, 
Τουρισμός και Αθλητισμός“ 
 
Πρακτικό της με αριθμό 16ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 25η του μηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7596/21-05-2021 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. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγιού 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 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 

ΑΔΑ: 6Α5ΞΩΕΨ-Ι5Λ



Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 7507/20-05-2021 εισήγηση του 
υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. 
Κωνσταντούλα Στέλιου, η οποία έχει  ως εξής :  

1. Με την υπ' αριθ. 20003/27-10-2020 όπως τροποποιήθηκε με την 6571/13.04.2021 
(ΑΔΑ: ΩΑΙΗ46ΜΤΛ6-ΙΝΠ) Πρόσκληση ΑΤ14, η ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ κάλεσε τους 
ενδιαφερόμενους δήμους να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”, στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο 
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021». 

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, ο Δήμος Καισαριανής σκοπεύει να υποβάλλει 
Πρόταση Χρηματοδότησης .  

3. Η πρόταση με τίτλο «Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρησης και αξιοποίησης της 
ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο» αφορά:  

α) στη συγκέντρωση, διαχείριση και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων της Καισαριανής 
για την ανασύσταση της τοπικής ιστορίας με σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα 
και τη βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία, και  

β) στην αξιοποίηση των εργαλείων της Δημόσιας Ιστορίας προκειμένου η Καισαριανή να 
αποτελέσει πόλη μοντέλο μελέτης της ιστορίας του 20ου αιώνα. 

Ο σχεδιασμός του Έργου υπαγορεύεται από το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την Ιστορία, 
τις ιστορικές και συλλογικές μνήμες, και τη γενικότερη τάση αναψηλάφησης του πρόσφατου 
ιστορικού παρελθόντος της Ελλάδας, που περιλαμβάνει την Μικρασιατική Καταστροφή και 
την Αντίσταση.  

Η υλοποίηση του Έργου εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για τη 
διαχείριση και την αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος της Καισαριανής, και εν όψει 
της ανάπλασης του «Πάρκου Ελευθερίας» Σκοπευτήριο Καισαριανής σε μητροπολιτικό χώρο 
πολιτισμού και αναψυχής. 

Ο Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 379.571,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

3. Με την υπ' αριθ. 37/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΕΜ8ΩΕΨ-3Φ5) 
συγκροτήθηκε Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την Πρόσκληση ΑΤ14. Ως έργο της εν λόγω 
Επιτροπής ορίσθηκε η συλλογή προσφορών, τιμοκαταλόγων, ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ. 
σχετικά με τις Εφαρμογές, Υπηρεσίες και Προμήθειες που αφορούν την Πρόσκληση, η 
σύνταξη σχετικού Πρακτικού συνοδευόμενου από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών 
υλικών και η γνωμοδότηση σχετικά με την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας 
το οποίο επισυνάπτεται. 

4. Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν.4674/20, παρακαλούμε για τη 
λήψη απόφασης: 

α. αποδοχής ή μη των όρων και εγκρίσεως συμμετοχής της υπ' αριθ. 20003/27-10-2020 
όπως τροποποιήθηκε με την 6571/13.04.2021 Πρόσκλησης ΑΤ14 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ για την 
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”, στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 
Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021». 

β.   1. Την τεχνική περιγραφή με τίτλο: «Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρισης και 
αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο» 

2. υποβολής προς ένταξη για χρηματοδότηση, πρότασης για την υλοποίηση της πράξης 
με τίτλο: «Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρισης και αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης 
στο δημόσιο χώρο» συνολικού προϋπολογισμού 385.771,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (ήτοι: 311.105,65€ + 74.665,35€ ΦΠΑ) και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης 

γ. εγκρίσεως ή μη του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών της Επιτροπής που συγκροτήθηκε 
με την υπ' αριθ. 37/2021 (ΑΔΑ 9ΕΜ8ΩΕΨ-3Φ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

δ. περί δέσμευσης ότι ενδεχόμενες μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα 
καλυφθούν από ιδίους πόρους,  

ε. περί δέσμευσης για την ένταξη της πράξης «Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρισης 
και αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
του Δήμου 2020-2023. 

στ. εξουσιοδότησης του Δημάρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε 
απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω 
Πράξη. 

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 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 

 Την υπ' αριθ. 20003/27-10-2020 όπως τροποποιήθηκε με την 6571/13.04.2021 
Πρόσκληση ΑΤ14, της ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, 
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 

 Την υπ' αριθ. 37/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν.4674/20 
 
Μειοψηφούντος του συμβούλου κ. Πολυχρονάκη Συμεών, ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει : 

Α) την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. 20003/27-10-2020 όπως τροποποιήθηκε με την 
6571/13.04.2021 Πρόσκλησης ΑΤ14 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική 
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Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”, στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 
Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021». 
 
Β) 1. Την τεχνική περιγραφή με τίτλο: «Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρισης και 
αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο» 
      2. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής για την 
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρισης και 
αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο» συνολικού προϋπολογισμού 
385.771,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι: 311.105,65€ + 74.665,35€ ΦΠΑ)  
 
Γ) Την έγκριση του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με 
την υπ' αριθ. 37/2021 (ΑΔΑ 9ΕΜ8ΩΕΨ-3Φ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 
Δ) Τη δέσμευση ότι ενδεχόμενες μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα 
καλυφθούν από ιδίους πόρους 
 
Ε) Την δέσμευση για την ένταξη της πράξης «Η Καισαριανή ως πρότυπο διαχείρισης 
και αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Δήμου 2020-2023 
 
ΣΤ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε 
απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω 
Πράξη 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2021 
 
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. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                 
                                                                                      6. Παραγιού Άννα 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       25/05/2021 

                                                                      Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                          

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΑΔΑ: 6Α5ΞΩΕΨ-Ι5Λ
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