
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  24/05/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ:     7684   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: I. Σταθάκης 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010701 
Fax: 2107295917               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
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ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 90/2021 

 
ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του 
άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων», 

Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», και υποβολής της 
πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου 
Καισαριανής», περί ορισμού Επιτροπής Συγκρότησης Τιμών, περί ορισμού Υπευθύνου 
Πράξης, Υπευθύνου Επικοινωνίας για την υλοποίηση της πράξης, Υπευθύνου 

Οικονομικής Παρακολούθησης, Υπευθύνου Λειτουργίας και Συντήρησης της πράξης, 
 
Πρακτικό της με αριθμό 15ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7175/17-05-2021 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  
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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 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 7498/20-05-2021 εισήγηση του 
υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. 
Κωνσταντούλα Στέλιου, η οποία έχει  ως εξής : 

 
 
 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) 
εξέδωσε την υπ. αρ. πρωτ. 18214/29-09-2020 πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», µε τίτλο «Χωριστή 

συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων». 
 
Σηµειώνεται ότι: 
 

• Η εν λόγω Πρόσκληση καλεί τους ∆ήµους της χώρας για την υποβολή προτάσεων 
προκειµένου να ενταχθούν στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Περιβάλλον». 

 

• Η εν λόγω Πρόσκληση είναι 100% χρηµατοδοτούµενη. 
 

• Ο ∆ήµος έχει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη για την προώθηση της 
ανακύκλωσης εντός των ορίων του ∆ήµου. 

 

• Ο ∆ήµος έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη για την διαχείριση των αποβλήτων, 
περιλαµβανοµένων των ανακυκλώσιµων υλικών, που παράγονται εντός των ορίων του. 

 

• Με την υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ/∆∆ΑΠΠ/31606/930 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας ορίστηκε ο «Κανονισµός τιµολόγησης 
Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ)» (ΦΕΚ 1277 Β/15.4.2019). Σύµφωνα 
µε το συγκεκριµένο Κανονισµό Τιµολόγησης οι ΟΤΑ Α’ Βαθµού δικαιούνται µείωσης των 
συντελεστών τιµολόγησης βάσει των επιδόσεων στην ανακύκλωση. 
∆ηλαδή, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανακύκλωσης σε κάθε ∆ήµο, τόσο λιγότερα θα 
πληρώνει στο ΦΟ∆ΣΑ για τη διαχείριση του συνόλου των απορριµµάτων του.  
Κατά συνέπεια, ο ∆ήµος έχει σαφές αλλά και σηµαντικό οικονοµικό κίνητρο για να αυξήσει 
την ανακύκλωση, καθόσον µπορεί να επιτύχει µείωση έως 25% της τιµολόγησης για το 
σύνολο των απορριµµάτων του, βάσει του Πίνακα 2 που αναφέρεται στην παράγραφο 7 
του Άρθρου 3 του νέου νέος «Κανονισµός τιµολόγησης Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ)», που ακολουθεί: 
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«Ως τελική ποσοστιαία αποµείωση κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, λαµβάνεται η µεγαλύτερη από τις τιµές των 
περιπτώσεων α, β και γ.». 

 

• Ο ∆ήµος αναµένεται να έχει περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση για τις ποσότητες που 
δεν ανακυκλώνει και οδηγεί προς διαχείριση από τον αρµόδιο ΦΟ∆ΣΑ λόγω της 
εφαρµογής σχετικού «τέλους» (ανεξάρτητα εάν αυτό θα ορίζεται ως «τέλος κυκλικής 
οικονοµίας» είτε ως «τέλος ταφής»). 

 
Ο ∆ήµος µας σκοπεύει να υποβάλλει πρόταση στην εν λόγω Πρόσκληση µε τίτλο 
«Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Γωνιών Ανακύκλωσης του ∆ήµου Καισαριανής  ». 
Με βάση τα ανωτέρω, 
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 

• Την αποδοχή των όρων συµµετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραµµα Ανάπτυξης 
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα 
προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων», καθώς και η υποβολή της 
πράξης µε τίτλο «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Γωνιών Ανακύκλωσης του ∆ήµου 

Καισαριανής» 

• Να οριστεί η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών, όπως προβλέπεται από τους όρους της 
πρόσκλησης. Προτείνονται 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντοπούλου Βασιλική ΠΕ 

Αρχιτεκτόνων /Μηχανικών 

Κοντογιάννης Στέφανος ΠΕ Μηχ/κων 

Μηχ/γων 

Ευαγγέλου Γρηγόρης ΤΕ Μηχ/κων 

Ηλεκτρ/γων 

Γουναρόπουλος Βασίλειος ΤΕ Μηχ/κων 

Καραγιώργη Αναστασία ΤΕ 

∆ιοικ/Λογιστ/κού 

Τσαλκιτζής Γεώργιος  ∆Ε ∆ιοικ/κου 

 

• Να οριστεί Υπεύθυνος της Πράξης, η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
& Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλική ΠΕ Αρχιτεκτόνων /Μηχανικών 

• Να οριστεί Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την υλοποίηση της πράξης, ο υπάλληλος του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. Κωνσταντούλας 
Στέλιος ΠΕ Οικονοµικού  

• Να οριστεί  Υπεύθυνος  Οικονοµικής Παρακολούθησης της πράξης, ο αναπληρωτής 
Προϊστάµενος της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρης Γεώργιος ΠΕ 
∆ιοικητικού  
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• Να οριστεί  Υπεύθυνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση της πράξης, η Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Καθαριότητας ∆ιαµαντή Βασιλική  ΤΕ Τεχνολ/γων Γεωπονίας  

 

 

                                                                      

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  ́οS ψιν:   

• Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

• Την υπ’ αρ.  πρωτ. 18214/29-09-2020 πρόσκληση ΑΤ04 του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

• Την σχετική νομοθεσία 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

• Εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του 

άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, 
Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», καθώς και την 
υποβολή της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του 
Δήμου Καισαριανής». 

 

• Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών τους κάτωθι 

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντοπούλου Βασιλική ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων /Μηχανικών 

Κοντογιάννης Στέφανος ΠΕ Μηχ/κων 
Μηχ/γων 

Ευαγγέλου Γρηγόρης ΤΕ Μηχ/κων 

Ηλεκτρ/γων 

Γουναρόπουλος Βασίλειος ΤΕ 

Μηχ/κων 

Καραγιώργη Αναστασία ΤΕ 
Διοικ/Λογιστ/κού 

Τσαλκιτζής Γεώργιος  ΔΕ Διοικ/κου 

 

• Ορίζει την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος κ. 

Κωνσταντοπούλου Βασιλική ΠΕ Αρχιτεκτόνων /Μηχανικών, ως Υπεύθυνο της 
πράξης 
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• Ορίζει τον υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής κ. Κωνσταντούλα Στέλιο ΠΕ Οικονομικού, ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας 
για την υλοποίηση της πράξης. 

 

• Ορίζει τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Ματζιούρη Γεώργιο ΠΕ Διοικητικού, ως Υπεύθυνο Οικονομικής Παρακολούθησης της 
πράξης. 

 

• Ορίζει την Προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας κ. Διαμαντή Βασιλική  ΤΕ 

Τεχνολ/γων Γεωπονίας ως υπεύθυνη για την Λειτουργία και Συντήρηση της πράξης. 
 

• Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και να υπογράψει 

όλα τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή της πρότασης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2021 
 
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       21/05/2021 

                                                                      Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                          

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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