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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

78/2020
από το πρακτικό της 14ης/24.06.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στην με αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020
Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 4115) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 11:00 π.μ.
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά
την με αριθμό πρωτοκόλλου 5306/20.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6
του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 100/2020 (ΑΔΑ:
Ω23ΦΩ6Ι-ΑΤ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
3. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Τριανταφύλλου Αθανάσιος1, αναπληρωματικό μέλος
Απόντες
5. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος2
6. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων
των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020.
Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης Γκουντάρας ενημέρωσε εγκαίρως ότι λόγω έκτακτης συνάντησης με τα μέλη των
Πολιτιστικών Συλλόγων Σκλήθρου και Ελάφου θα απουσιάσει από τη συνεδρίαση.
1
2
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1ο

Θέμα
: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στην με αρ. Πρωτ.
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 4415) με τίτλο: «Δημιουργία
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ: 4115) με τίτλο:
«Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», απευθυνόμενη στους Δήμους ανά την
επικράτεια πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων
χρηματοδότησης.
Η Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης και Κινητών Πράσινων
Σημείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 11 και 44Α του Ν.4042/2012 και την ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ
Β’1412/26-4-2017), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στα αντίστοιχα
αναθεωρημένα ΠΕΣΔΑ. Επίσης, χρηματοδοτούνται νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση
δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τα οποία,
σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και τα στοιχεία σχετικής μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης
ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018) αφορούν υλικά που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις
των ΣΕΔ του Ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναλυτικότερα χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα:
• Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών
Ανακύκλωσης, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης..
• Προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης..
• Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που
δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης
• Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εφόσον απαιτείται
• Απόκτηση γης για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων ή Γωνιών ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ για Πράσινα Σημεία ή Γωνιές ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
• Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται
Οι προτάσεις πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μέσω του
αναθεωρημένου, βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του
οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και συγκεκριμένα στους στόχους για την ενίσχυση
της χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων με σκοπό την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως διακριτά υποέργα της
πρότασης και ο κάθε δικαιούχος καλείται να υποβάλλει μία πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης
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Η Πρόσκληση προβλέπει άμεση αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, με ημερομηνία έναρξης
υποβολής την 30/06/2020 και λήξης υποβολής την 30/12/2020. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Ο Δήμος Αγιάς, στο πλαίσιο της τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση
απορριμμάτων, της Εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 129/2016
(ΑΔΑ: 7ΖΠΛ7Λ-4ΤΜ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και κυρώθηκε με την ΚΥΑ
47393/4279/2016 (ΦΕΚ 3299/Β/13-10-16) και κατά συνέπεια του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
αλλά και της προώθηση των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
στον τομέα του περιβάλλοντος, έχει άμεσο σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων Α' Προτεραιότητας.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί πρόταση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 14
«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» στην
Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 4115) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της
πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΑΣ».
Η εν λόγω πράξη αφορά στα παρακάτω υποέργα:
1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κινητός εξοπλισμός διαλογής στη Πηγή του Δήμου Αγιάς», συνολικού
προϋπολογισμού 1.178.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην προμήθεια:
α) Σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο, β) Κινητό Πράσινο
Σημείο για συλλογή ογκωδών και κλαδεμάτων, γ) Οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών, δ) Νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ε) Νησίδες ημιυπόγειων κάδων 3.000
lt, στ) Πράσινη Νησίδα ανακύκλωσης καλλωπιστικών κατασκευών για κάδους χωρητικότητας 1.100 lt.
2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του Κινητού Εξοπλισμού
διαλογής στην Πηγή του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας για την οργάνωση
δράσεων και ευαισθητοποίησης του κινητού εξοπλισμού (Υποέργο 1) στο δήμο Αγιάς. Προβλέπεται η
οργάνωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, με
στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση του κοινού που θα συμμετέχει στις δράσεις διαλογής, την εξοικείωση
του με νέες έννοιες και πρακτικές, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση για συμμετοχή.
3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του
Κινητού Εξοπλισμού διαλογής στην Πηγή Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες
του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της Πράξης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» ανέρχεται σε 1.251.160,00 € (με το ΦΠΑ).
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
➢ Την με αριθμό 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115)
➢ Την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ»
εισηγούμαστε με απόφασή σας:
1. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’
αριθ. 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) με τίτλο: «Δημιουργία
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.251.160,00 € (με το ΦΠΑ), με τα
παρακάτω υποέργα:
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➢ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κινητός εξοπλισμός διαλογής στη Πηγή του Δήμου Αγιάς», συνολικού
προϋπολογισμού 1.178.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην
προμήθεια: α) Σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο, β)
Κινητό Πράσινο Σημείο για συλλογή ογκωδών και κλαδεμάτων, γ) Οικίσκος διακριτής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, δ) Νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ε) Νησίδες
ημιυπόγειων κάδων 3.000 lt, στ) Πράσινη Νησίδα ανακύκλωσης καλλωπιστικών κατασκευών για
κάδους χωρητικότητας 1.100 lt.
➢ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του Κινητού
Εξοπλισμού διαλογής στην Πηγή του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας για την οργάνωση
δράσεων και ευαισθητοποίησης του κινητού εξοπλισμού (Υποέργο 1) στο δήμο Αγιάς. Προβλέπεται
η οργάνωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Ευαισθητοποίησης και
Δημοσιότητας, με στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση του κοινού που θα συμμετέχει στις δράσεις
διαλογής, την εξοικείωση του με νέες έννοιες και πρακτικές, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση
για συμμετοχή.
➢ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του
Κινητού Εξοπλισμού διαλογής στην Πηγή Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στις
υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της
Πράξης.
2. Να βεβαιώσετε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία και
συντήρηση του έργου.
3. Να δεσμευτείτε ότι η πράξη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», αποτελεί μέρος του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό εκπονηθεί.
4. Να αποδεχτείτε τους όρους της υπ’ αριθ. 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ
ΕΣΠΑ: 4115) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
2014-2020 και να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο
εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την
ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Το μέλος της Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δήλωσε τα εξής:
«Η παράταξή μας εξέφρασε τις ενστάσεις της για το χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης και το χρόνο που μας
δίνετε τις εισηγήσεις των θεμάτων. Τις αντιρρήσεις μας δεν τις λάβατε υπόψη σας.
Μη έχοντας άλλο τρόπο διαμαρτυρίας αρνούμαστε να δώσουμε θετική ψήφο ακόμα και για τα αυτονόητα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι μας είναι εύκολο να καταψηφίσουμε το 4ο και 5ο θέμα, δύσκολο βέβαια για τα
υπόλοιπα.
Η αρνητική ψήφο μας όμως δεν έχει να κάνει με την ουσία των θεμάτων, αλλά με την πρακτική απαξίωσης της
αντιπολίτευσης και γι’ αυτό και μόνο αυτό το λόγο καταψηφίζουμε όλα τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
Η θέση μας αυτή παρακαλώ να συνοδεύει την αρνητική μας ψήφο σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 κβ. του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4674/20 (Α΄53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.»,
- την με αριθμό 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) με τίτλο:
«Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
- την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’
αριθ. 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) με τίτλο: «Δημιουργία
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για
τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.251.160,00 € (με το ΦΠΑ), με τα
παρακάτω υποέργα:
- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κινητός εξοπλισμός διαλογής στη Πηγή του Δήμου Αγιάς», συνολικού
προϋπολογισμού 1.178.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην
προμήθεια: α) Σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο,
β) Κινητό Πράσινο Σημείο για συλλογή ογκωδών και κλαδεμάτων, γ) Οικίσκος διακριτής
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, δ) Νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ε)
Νησίδες ημιυπόγειων κάδων 3.000 lt, στ) Πράσινη Νησίδα ανακύκλωσης καλλωπιστικών
κατασκευών για κάδους χωρητικότητας 1.100 lt.
- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του Κινητού
Εξοπλισμού διαλογής στην Πηγή του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας για την
οργάνωση δράσεων και ευαισθητοποίησης του κινητού εξοπλισμού (Υποέργο 1) στο δήμο
Αγιάς. Προβλέπεται η οργάνωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, με στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση του κοινού που θα
συμμετέχει στις δράσεις διαλογής, την εξοικείωση του με νέες έννοιες και πρακτικές, την
καθοδήγηση και την ενθάρρυνση για συμμετοχή.
- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του
Κινητού Εξοπλισμού διαλογής στην Πηγή Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού
23.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στις
υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της
Πράξης.
2. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία και
συντήρηση του έργου.
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3. Δεσμευόμαστε ότι η πράξη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», αποτελεί μέρος του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό εκπονηθεί.
4. Αποδεχόμαστε τους όρους της υπ’ αριθμ. 4460/25-05-2020 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ
ΕΣΠΑ: 4115) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
2014-2020 και εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του
Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη
σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για
την ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
5. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες.
Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Προεδρεύων
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

