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ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής
και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο “Αναβάθμιση συστήματος συλλογής,
μεταφοράς και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού”.
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Χολαργός σήμερα την 16ητου μηνός Δεκεμβρίουτου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 11-12-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών
την από 14-12-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης, ως ακολούθως:
Σύμφωνα με την υπ’αριθ.18214/29.09.2020 Πρόσκληση (ΑΤ04) του Υπουργείου
Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης
στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Άξονας Προτεραιότητας “Περιβάλλον” και
τίτλος πρόσκλησης “Xωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων”.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να
χρηματοδοτηθούν για έργα που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που
συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Πιο
συγκεκριμένα τα έργα αφορούν σε:
1. Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», τα οποία
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης
των προδιαλεγμένων αποβλήτων.
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2. Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων και οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη εφαρμογή
τους.
3. Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), οι οποίοι πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι υφίσταται αδειοδοτημένος χώρος, για μόνιμη ή προσωρινή λειτουργία,
ΣΜΑ εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου Δήμου.
4. Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)».
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:


έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή, με
επεξεργασία στην πηγή,



προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων
χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων,



προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς προδιαλεγμένωνβιοαποβλήτων από τα
προγράμματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων,



προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών
αποβλήτων όπως γερανοφόρα οχήματα, ειδικά απορριμματοφόρα, φορτηγά
οχήματα κ.α. από τις Γωνιές Ανακύκλωσης,



προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων από το ΣΜΑ κ.α.,

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του
εγκεκριμένου και αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.), σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου για την παροχή
υπηρεσιών που συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος, ο
Δήμος Παπάγου-Χολαργού προτίθεται να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη πρόσκληση,
υποβάλλοντας πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση
συστήματος συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού”, η οποία θα περιλαμβάνει τα
εξής υποέργα:
α. 1οΥποέργο: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού
β.
2οΥποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων ΣΜΑ Δήμου
Παπάγου-Χολαργού

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 22766/09-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών ΟικονομικώνΑνάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών
Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Β 1386)
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2. την υπ’αριθ.18214/29.09.2020 Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
3. το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) σύμφωνα με το νέο
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α. Π.Υ.Σ.49/2015)
4. το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού
5. τις προτεραιότητες του Δήμου για τη βελτίωση της διαχείρισης των στερών
αποβλήτων, τη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της
κυκλικής οικονομίας

Εισηγούμαστε
α) την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Πρόσκληση
ΑΤ04 “Xωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων” του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας
“Περιβάλλον” και τίτλο πράξης “Αναβάθμιση συστήματος συλλογής, μεταφοράς και
μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου ΠαπάγουΧολαργού”
β) την αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο της υποβαλλόμενης πράξης
γ) την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου ενεργειών που απαιτούνται για την
υλοποίηση της πράξης και οι οποίες δε χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες από το πρόγραμμα
δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την
υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την
υποβολή της πρότασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού
έλαβε υπόψη της:




Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α) την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Πρόσκληση
ΑΤ04 “Xωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων” του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας
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“Περιβάλλον” και τίτλο πράξης “Αναβάθμιση συστήματος συλλογής, μεταφοράς και
μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου ΠαπάγουΧολαργού”
β) την αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο της υποβαλλόμενης πράξης
γ) την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου ενεργειών που απαιτούνται για την
υλοποίηση της πράξης και οι οποίες δε χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες από το πρόγραμμα
δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την
υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την
υποβολή της πρότασης.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ειρήνη Βεντουζά– Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Χαράλαμπος Στάικος
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