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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
9Η Συνεδρίαση  29-03-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51/2021 

 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Καισαριανής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή 
Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 (Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: «Ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας και της 
Ενεργειακής Εξοικονόμησης στον Δήμο Καισαριανής». 
 

Πρακτικό της με αριθμό 9ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 29η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4049/24-03-2021 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 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 
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Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1.Τσιροζίδης Ιωάννης   

2.Χατζησάββας Μηνάς  

3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (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 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 4128/26-03-2021 εισήγηση της 

προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής,  η οποία έχει  ως εξής : 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

·  Την 18215/29.09.2020 Πρόσκληση ΑΤ12 της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων 

χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» µε τίτλο« ∆ράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» (Α∆Α: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) 

· Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’) µε την οποία 

προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) η περίπτωση κβ΄, βάσει της 

οποίας “η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του 

∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων 

από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου 

φορέα». 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου: 

1. Την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. 18215/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ12 της ΕΥ∆Ε 

ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα Ανάπτυξης & 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Περιβάλλον» µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» (Α∆Α: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-

ΘΝ3) 

2. Την έγκριση της σκοπιµότητας της Πράξης και την έγκριση υποβολής Αίτησης 

Χρηµατοδότησης στο εν λόγω πρόγραµµα για την Πράξη µε τίτλο «Ενσωµάτωση των νέων 

τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της Βιώσιµης Κινητικότητας και της Ενεργειακής 

Εξοικονόµησης στον ∆ήµο Καισαριανής», η οποία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

1ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχηµα 5 θέσεων, 4 θυρών, εντός και εκτός δρόµου 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο Minibus 9 θέσεων (8+1) µε διαµόρφωση (5 επιβατών + 1 οδηγού + 

1 ΑΜΕΑ) 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχηµα τύπου Βαν για µεταφορά φορτίων 
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• ∆ύο (2) ηλεκτροκίνητα οχήµατα τύπου Βαν µε εξοπλισµό κινητού συνεργείου 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 m3 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο λεωφορείο 20 θέσεων (11 καθηµένων + 9 ορθίων ή 9 + 10 + 1 

ΑΜΕΑ) 

• Τρία (3) ηλεκτροκίνητα λεωφορεία 30 θέσεων (17 καθηµένων + 8 ορθίων ή 13 + 8 + 1 

ΑΜΕΑ) 

 

2ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

• Έξι (6) διπλοί φορτιστές ηλεκτρικών οχηµάτων 22KW (2x11KW) AC 

• Ένας (1) διπλός φορτιστής ηλεκτρικών οχηµάτων 50KW-DC / 22KW-AC  

• Ένα (1) Λογισµικό αποµακρυσµένης διαχείρισης ενέργειας φορτιστών 

• ∆ύο (2) συστήµατα επιτήρησης χώρων µε κάµερες ασφαλείας 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηµατοδότησης του ∆ήµου Καισαριανής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του 

προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

3. Να δεσµευτεί για την ένταξη της πράξης «Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών 

ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της Βιώσιµης Κινητικότητας και της Ενεργειακής 

Εξοικονόµησης στον ∆ήµο Καισαριανής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου 2020-

2023. 

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Καισαριανής κ. Χρήστος Βοσκόπουλος για την υπογραφή 

κάθε απαιτούµενου εγγράφου. 

 
 

 

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  ́οT ψιν:   
 

• Την εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020 πρόσκληση ΑΤ12 (Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 

στους Δήμους) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ  

• Την σχετική νομοθεσία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. 18215/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ12 της ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» (ΑΔΑ: 

6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) 
 
2. Την έγκριση της σκοπιμότητας της Πράξης και την έγκριση υποβολής Αίτησης 
Χρηματοδότησης στο εν λόγω πρόγραμμα για την Πράξη με τίτλο «Ενσωμάτωση των 

νέων τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας και της 
Ενεργειακής Εξοικονόμησης στον Δήμο Καισαριανής», η οποία θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 

1ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα 5 θέσεων, 4 θυρών, εντός και εκτός δρόμου 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο Minibus 9 θέσεων (8+1) με διαμόρφωση (5 επιβατών + 1 

οδηγού + 1 ΑΜΕΑ) 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου Βαν για μεταφορά φορτίων 

• Δύο (2) ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου Βαν με εξοπλισμό κινητού συνεργείου 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 m3 

• Ένα (1) ηλεκτροκίνητο λεωφορείο 20 θέσεων (11 καθημένων + 9 ορθίων ή 9 + 10 + 1 

ΑΜΕΑ) 

• Τρία (3) ηλεκτροκίνητα λεωφορεία 30 θέσεων (17 καθημένων + 8 ορθίων ή 13 + 8 + 1 

ΑΜΕΑ) 
 
2ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

• Έξι (6) διπλοί φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων 22KW (2x11KW) AC 

• Ένας (1) διπλός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων 50KW-DC / 22KW-AC  

• Ένα (1) Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης ενέργειας φορτιστών 

• Δύο (2) συστήματα επιτήρησης χώρων με κάμερες ασφαλείας 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 

αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Καισαριανής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 
του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
3. Την δέσμευση για την ένταξη της πράξης «Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας και της Ενεργειακής 
Εξοικονόμησης στον Δήμο Καισαριανής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 
2020-2023. 
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4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καισαριανής κ. Χρήστο Βοσκόπουλο για την υπογραφή 
κάθε απαιτούμενου εγγράφου. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2021 
 

 
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       29/03/2021 

                                                                     

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                               
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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