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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων της αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ10 
στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, 
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»  με τίτλο πρόσκλησης «Συντήρηση 
δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, 
προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και τίτλο υποβαλλόμενης πρότασης από τον Δήμο 
Καισαριανής: «Συντήρηση σχολικών μονάδων». Προϋπολογισμού 2.156.350,58 
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.     
 

 

Πρακτικό της με αριθμό 7ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 9η του μηνός 

ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3045/05-03-2021 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 
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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. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

 
Παρών στη τηλεδιάσκεψη ήταν και ο σύμβουλος κ.  Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. 

μέλος) .                    
 
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 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ.  3141/9-3-2021 
εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής,  η οποία έχει  ως εξής : 
 

 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών δηµοσίευσε την πρόσκληση ΑΤ10 για την υποβολή αίτησης 
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020) 
µε τίτλο πρόσκλησης «Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 

σχολικών µονάδων, προσβασιµότητα ΑµΕΑ». Ο προϋπολογισµός της υποβληθείσας 
πρότασης είναι εντός των ορίων χρηµατοδότησης της Πρόσκλησης.  
Επισυνάπτεται ο προϋπολογισµός και η τεχνική έκθεση.  

 

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε:  

Α) την έγκριση του Τεχνικού φακέλου γα την υποβολή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

Β) την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ10 (αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020).  
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Γ) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης εκ µέρους του ∆ήµου Καισαριανής 

Πράξης µε τίτλο «Συντήρηση σχολικών µονάδων», Προϋπολογισµού 2.156.350,58 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% στην  πρόσκληση ΑΤ10, Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020) του ΥΠΕΣ, µέσω της παρούσας απόφασης.  
 
∆) την δέσµευση της OE ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηµατοδότησης 
από το Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» τυχόν υπερβάλλον ποσό πέραν της 
χρηµατοδότησης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα, 
 

Ε) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 

                                                         

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 

πρακτικαU  και λαμβαU νοντας υπ  ́οU ψιν:   
 

• Την εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020 πρόσκληση ΑΤ10 του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

• Την επισυναπτόμενη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

• Την σχετική νομοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Την έγκριση του Τεχνικού Φακέλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την 
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με 
τίτλο:  «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών 
μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ». 
 

Β) Την αποδοχή των όρων της υπ’ αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020 πρόσκλησης ΑΤ10    

 

Γ) Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής της 

πράξης με τίτλο «Συντήρηση σχολικών μονάδων», Προϋπολογισμού 2.156.350,58 
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€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στην  πρόσκληση ΑΤ10, Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020) του ΥΠΕΣ.  

Δ) Την δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής ότι σε περίπτωση έγκρισης και 
ένταξης της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» τυχόν 
υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηματοδότησης,  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή 

από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

 
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2021 
 

 
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. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                               Καισαριανή       09/03/2021 

                                                                     

                                                                             Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                                                                                               

                                                                    
                                                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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