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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    48η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 29.09.2022 

                (Αριθμ. πρωτ. 71628/29.09.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 70098/23.09.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 

της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 23.09.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.       Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                          «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

               ΑΠΟΦΑΣΗ –325– 

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το   

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά την λήψη  απόφασης για την  

υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 7954/12-07-2022 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

με τίτλο: «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 

Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» (ΑΔΑ: ΨΞΤ846ΜΤΛΡ-15Ζ) και το θέμα θεωρείται κατεπείγον 

δεδομένης της άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων των δικαιούχων από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

και της ανάγκης αποφυγής του ενδεχομένου εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας 

πρόσκλησης πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. 
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Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 70869/27.09.22022 σχετικό έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 
1) Την υπ. αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.12 (Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957) και τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών 

Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

Στόχος της πρόσκλησης είναι η πιλοτική εφαρμογή ενός ή περισσότερων εναλλακτικών 

συστημάτων «Πληρώνω όσο Πετάω», σε μία ή περισσότερες περιοχές του Δήμου με  ελάχιστο 

πληθυσμό 4.000 κατοίκους και μέγιστο πληθυσμό 7.000 κατοίκους. Σημειώνεται ότι τα 

συστήματα «Πληρώνω όσο Πετάω» που θα επιλεγούν: α) δεν θα επιβαρύνουν τους χρήστες 

(πρόκειται για εικονική τιμολόγηση) β) δεν είναι οικονομικής φύσεως, ήτοι δεν παρέχουν στο 

δήμο δυνατότητα παραγωγής εσόδων (πρόκειται για εικονική τιμολόγηση) και γ) δεν συνδέονται 

με οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (για παράδειγμα δεν υπάρχουν δυνατότητες 

διαφήμισης). Μέσω της ανωτέρω πρόσκλησης και για την εφαρμογή του πιλοτικού 

προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω» δύνανται να χρηματοδοτηθούν:  

➢ η προμήθεια μέσων προσωρινής αποθήκευσης (π.χ. μεμονωμένοι κάδοι εσωτερικοί και 

εξωτερικοί, συστοιχίες κάδων, σακούλες διακριτής συλλογής κλπ.),  

➢ η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών (εξοπλισμός 

σχετικός με εφαρμογές «Internet of Things» π.χ. αισθητήρες, RIFID Tags, RFID 

αναγνώστες, QR Codes, ζυγιστικά επί υφιστάμενων απορριμματοφόρων ή επί κάδων με 

κατάλληλο λογισμικό, πλατφόρμες κ.ά.) που να καλύπτει τα ρεύματα των αποβλήτων που θα 

αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα, τους φορείς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (κατοικίες και 

οικονομικοί φορείς), τον τρόπο μέτρησης των παραγόμενων αποβλήτων και τους 

αλγόριθμους για τρόπο υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών με βάση την αρχή 

«πληρώνω όσο πετάω» καθώς και  

➢ η παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης του δήμου στην εφαρμογή, παρακολούθηση 

και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω», καθώς και στην 

κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων,  

2) το γεγονός ότι δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο 

πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, βάσει της απογραφής του 2011,  

3) τους κανόνες επιλεξιμότητας της ενότητας 4 της ανωτέρω πρόσκλησης,  

4) Τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, δεδομένης της άμεσης αξιολόγησης των 

προτάσεων των δικαιούχων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και της 

ανάγκης αποφυγής του ενδεχομένου εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας 

πρόσκλησης πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων, 

 
σας γνωρίζουμε ότι: 
ο Δήμος Ιλίου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στην ως άνω πρόσκληση με τίτλο: 

«Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο Ιλίου», η οποία θα 

περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) υποέργα:  

Υποέργο 1 (προμήθεια): Προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τεχνολογικού 

εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω όσο 
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Πετάω» (Π.Ο.Π.) στο Δήμο Ιλίου.  

Υποέργο 2 (υπηρεσία): Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εφαρμογή, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, 

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (Π.Ο.Π.) στο Δήμο 

Ιλίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

➢ Την υποβολή της ως άνω πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 7954/12-07-

2022 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης 

της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as 

you sort» (ΑΔΑ: ΨΞΤ846ΜΤΛΡ-15Ζ),  

➢ την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την κάλυψη των επιπλέον ποσών, εφόσον απαιτηθούν, 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης από ίδιους πόρους του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                     Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

2. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 7954/12-07-2022 

πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης 

της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as 

you sort» (ΑΔΑ: ΨΞΤ846ΜΤΛΡ-15Ζ) 

3. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης και την κάλυψη των επιπλέον ποσών, εφόσον 

απαιτηθούν, για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης από ίδιους πόρους του Δήμου Ιλίου 

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  

                         Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,         

                                   Γαλούνης Δ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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