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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..8η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/4/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 285/2018.. 
                      
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης περί Αποδοχής Χρηματοδότησης ΄Υψους 145.000€ του 
Προγράμματος ¨Φιλόδημος ΙΙ¨¨στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική ανάπτυξη και η 
προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή /και 
Συνοδευτικού Εξοπλισμού» και Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας)Προμήθειας 
Μηχανημάτων Έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 8ης/24-4-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..24η  Απριλίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 14915/20-4-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..25.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
13.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
14.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
15.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
7. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
11. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Γκιζελή 
Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης 
(δικαιολογημένη απουσία), Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία) και Υφαντής Ηλίας 
(δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής 
Αναστάσιος, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ίσσαρης Γρηγόριος και 
Κρητικός Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Λουκάτου Ανθή και Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ.  Κοκμοτός Βασίλειος, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα και Ρηγοπούλου 

Βασιλική  αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Κρητικός Αθανάσιος 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσουδερός Ιωάννης και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 16ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη  αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 27ου θέματος.  
 Ο Δ.Σ κ.Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 25ου θέματος.  

 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 23 και 24 προτάθηκαν να συζητηθούν πριν από το 4ο θέμα της Η.Δ. 
 Το θέμα με α/α 22 αποσύρθηκε από την Η.Δ. 

 
 
..Αριθ. Απόφασης: 285/2018.. 
 

16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
18.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
21.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
23.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
24.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
25.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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 ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη Απόφασης περί Αποδοχής Χρηματοδότησης Ύψους 145.000€ του 
Προγράμματος “Φιλόδημος” στον άξονα προτεραιότητας «ΗΤοπική αν’απτυξη και η 
προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και 
Συνοδευτικού Εξοπλισμού» και Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας)Προμήθειας 
Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. 

 
Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..20ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στην  Αντιδήμαρχο  Περιβάλλοντος κ. Πέππα Αγγελική να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Η  Αντιδήμαρχος κ. Πέππα Αγγελική είπε τα εξής: 
 
1.Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»  
και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) 
(…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 
δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  
 
2.Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως 
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα 
σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.  
 
3.Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 
αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια 
διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 
αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.  
 
4.Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας 
δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 
 
5.Επίσης με το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφό της, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει ότι «Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 225 του Ν.3852/2010 με τίτλο «Υποχρεωτικό έλεγχος νομιμότητας» και ειδικότερα 
όσον αφορά στην κατηγορία αποφάσεων των συλλογικών σας οργάνων για ανάθεση 
προμηθειών και υπηρεσιών, παρακαλούμε να μην παραλείπετε να στέλνετε με τα συνοδευτικά 
έγγραφα που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της προς έλεγχο απόφασης ανάθεσης, την 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της προμήθειας/υπηρεσίας κατά το άρθρο 65 
παρ. 1 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με την παγιωμένη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
σειρά σχετικών πράξεων ….».  
 
6.Με το υπ’ αριθμ. 5132/23.2.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών απευθύνεται πρόσκληση στους Δήμους της χώρας (Πρόσκληση Ι) για την 
υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που 
αφορά στην χρηματοδότηση για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού 
εξοπλισμού.  
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7.Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον Δήμο Διονύσου, ο οποίος ανέρχεται σε 145.000,00€ 
διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 
 

- 30 εκ € εκ του συνολικού προϋπολογισμού των 60.000.000€ κατανέμονται ισόποσα σε 
όλους τους Δήμους 

- Τα υπόλοιπα 30 εκ € κατανέμονται βάσει της έκτασης, με συντελεστή βαρύτητας 40% 
- Του αριθμού των οικισμών ανά Δήμο με συντελεστή βαρύτητας 30% 
- Του μόνιμου πληθυσμού με συντελεστή βαρύτητας 30% 

 
8.Το πρόγραμμα, σύμφωνα και με την αρ. πρωτ. 10311/4.4.2018 «1η Τροποποίηση της 
Πρόσκλησης Ι» (ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2), έχει ως επιλέξιμες δαπάνες  

I. την αγορά νέων μηχανημάτων έργου,  
II. την αγορά κάθε είδους νέου οχήματος, 

III. την αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου / οχημάτων (υπό προϋποθέσεις)  
IV. την αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα, είτε στα υπό 

προμήθεια, μηχανήματα έργου.  
Τα μηχανήματα έργου καθίστανται επιλέξιμα όταν η προμήθεια, χρήση και λειτουργία τους είναι 
σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες όταν αφορούν στην αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων, 
στην αγορά οχημάτων για μεταφορά προσώπων (επιβατικά οχήματα) και στην αγορά 
ημιφορτηγών ανοικτού ή κλειστού τύπου διπλής καμπίνας. 
 
9.Το αίτημα ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από: 

A. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο εν 
λόγω Πρόγραμμα / αποδοχής της χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη 
συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην 
οποία περιγράφεται ο τύπος των υπό προμήθεια μηχανημάτων έργου καθώς και του 
συνοδευτικού εξοπλισμού αυτών. Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από 
το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια του επιθυμητού μηχανήματος έργου 
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού εξ’ ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να 
δηλώνει στην απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.  

B. Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα (Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης). 

 
10.Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων είναι η 18η Μαΐου 2018. 
 
11.Ο Δήμος μας χρησιμοποιεί σήμερα ένα κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα το οποίο καθημερινά 
επεξεργάζεται / τεμαχίζει έως 20 τόνους κλαδιών περίπου. Τα θρυμματισμένα κλαδιά 
μεταφέρονται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) στα Λιόσια και έχουν όγκο 
περίπου 60-70 m3 .  
 
Ο διαθέσιμος στόλος ανοικτών φορτηγών οχημάτων του Δήμου, τα οποία θεωρητικά θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά του τρίμματος, είναι ο εξής: 
 

 Φορτηγό μάρκας VOLVO με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6199 και χωρητ. καρότσας 16m3 
(χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε. Διονύσου), 

 Φορτηγό μάρκας MERCEDES  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6438 και χωρητ. καρότσας 
11,7m3 (χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε. Κρυονερίου), 

 Φορτηγό μάρκας MERCEDES  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2384 και χωρητ. καρότσας 
8m3 (χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου), 

 Φορτηγό μάρκας MAN  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7287 και χωρητ. καρότσας 12,5m3, 
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 Φορτηγό μάρκας IVECO  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 3183 και χωρητ. καρότσας 10,6m3 
(χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου), 

 Φορτηγό μάρκας VOLVO  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7296 και χωρητ. καρότσας 15m3 
(χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε. Άνοιξης), 

 Φορτηγό μάρκας MERCEDES  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5556 και χωρητ. καρότσας 
8m3, 

 Φορτηγό μάρκας IVECO  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 3182 και χωρητ. καρότσας 8m3 
(χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου). 

 
Ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτο, για την εν λόγω μεταφορά, το μεγαλύτερης 
χωρητικότητας φορτηγό του Δήμου, τα απαιτούνταν τουλάχιστον 4 δρομολόγια ημερησίως και 
το κόστος θα ήταν ασύμφορο, λόγω της αποκλειστικής διάθεσης του οχήματος και δύο 
τουλάχιστον οδηγών, της καταπόνησης και της φθοράς του οχήματος, της μεγάλης 
κατανάλωσης καυσίμων κλπ. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος δεν διαθέτει εξοπλισμό για την οικονομικά 
συμφέρουσα μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων (φορτηγό ή επικαθήμενο (νταλίκα) 
ενδεικτικής χωρητικότητας 50m3). 
 
12.Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας διαθέτει 8 εκσκαφείς, εκ των οποίων 5 (πέντε) μεγάλους και 3 
(τρεις) μικρούς για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μιας ευρύτατης περιοχής (7 δημοτικών 
ενοτήτων) η οποία εκτείνεται σε 70 τετρ. χιλιομέτρα περίπου, και διαθέτει ένα παλαιό οδικό 
δίκτυο στο οποίο συχνά πυκνά προκύπτουν ζημιές, ομοίως ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο 
ύδρευσης με συχνές βλάβες, και πολλούς χωματόδρομους, ρέματα κλπ.   
 
Από τους 3 μικρούς εκσκαφείς, ο 1 είναι ακινητοποιημένος λόγω ασύμφορης επισκευής της 
βλάβης του.  
 
Οι 5 μεγάλοι εκσκαφείς είναι όλοι άνω των δεκαπέντε (15) ετών και οι 2 εξ’ αυτών 
υπολειτουργούν λόγω συχνών και σοβαρών ζημιών, που είναι ασύμφορες στην επισκευή τους, 
καθώς τα μηχανήματα είναι πολύ παλιά (το ένα εξ’ αυτών είναι 23 ετών).  
 
Από τους 3 εν λειτουργία μεγάλους φορτωτές – εκσκαφείς, οι 2 χρησιμοποιούνται κατά κύριο 
λόγο στις βλάβες που προκύπτουν στην ύδρευση και ο 3ος στο χώρο λειτουργίας του κλαδο-
τεμαχιστικού μηχανήματος του Δήμου.  
 
Ενόψει δε αγοράς νέου κλαδο-τεμαχιστικού μηχανήματος μεγάλης δυναμικότητας (η σχετική 
διαδικασία βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης υποβληθείσας προσφοράς), θα χρειαστεί ένας (1) 
σύγχρονος φορτωτής - εκσκαφέας για την τροφοδοσία του μηχανήματος με τα προς τεμαχισμό 
κλαδιά.   
 
13.Μέσω του ανωτέρω αναφερόμενου προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ο Δήμος μας μπορεί 
να λάβει χρηματοδότηση 145.000,00€ προκειμένου να αγοράσει τον παρακάτω εξοπλισμό και 
να ενδυναμώσει τις υλικοτεχνικές υποδομές του για την μεταφορά του τρίμματος που 
προελέχθη και κάθε ακόμη σχετικών ογκωδών που προκύπτουν: 
 

- Προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή άνω των 100HP, συμπεριλαμβανομένου 
εργαλείου βραχόσφυρας, ενδεικτικού κόστους 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, και 

- Προμήθεια μίας (1) επικαθήμενης νταλίκας με ανατροπή και με τη μέγιστη δυνατή 
χωρητικότητα (περίπου 40 m3) για μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου 
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αλλά και του τρίμματος από το κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα του Δήμου. Ενδεικτική τιμή: 
65.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

14.Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το Ο.Ε. 
2018 [333/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ:6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)] ο οποίος επικυρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. 
103503/36449/22.1.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρ. πρωτ. 
εισερχομένου Δήμου 3218/25.1.2018) προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση: 
 
α) περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο 
«Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή/και Συνοδευτικού Εξοπλισμού»  
β) περί αποδοχής της χρηματοδότησης των 145.000,00€ του εν λόγω προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προκειμένου ο Δήμος μας να προμηθευτεί τον κάτωθι εξοπλισμό και να 
ενδυναμώσει τις υλικοτεχνικές του υποδομές:  

- Προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή άνω των 100HP, με βραχόσφυρα, ενδεικτικού 
κόστους 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και 

- Προμήθεια μίας (1) επικαθήμενης νταλίκας με ανατροπή και με τη μέγιστη δυνατή 
χωρητικότητα (περίπου 50 m3) για μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου 
αλλά και του τρίμματος από το κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα του Δήμου. Ενδεικτική τιμή: 
65.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
β) Η τυχόν οικονομική διαφορά που θα προκύψει από το τελικό κόστος της προμήθειας του εν 
λόγω εξοπλισμού σε σχέση με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, να καλυφθεί από ίδιους 
πόρους ή τυχόν άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
 
γ) Εξουσιοδοτήσει την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος για την υποβολή της σχετικής πρότασης 
στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Η απόφαση θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση 
μελών. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 Την  33/2012 πράξη του Τμήμα7  του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 Το υπ’αρ.5132/23.2.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 Το με αρ. πρωτ. οικ. 3273/3045/17.1.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 
 Την αρ. πρωτ. 10311/4.4.2018 «1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Ι». 
 Την αρ. 333/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Την αρ.103503/36449/22.1.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
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                          Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

1) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο 
«Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή/και Συνοδευτικού Εξοπλισμού» . 
    
2) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση των 145.000,00€ του εν λόγω προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» προκειμένου ο Δήμος μας να προμηθευτεί τον κάτωθι εξοπλισμό και να ενδυναμώσει τις 
υλικοτεχνικές του υποδομές:  

 
- Προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή άνω των 100HP, με βραχόσφυρα, 

ενδεικτικού κόστους 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και 
- Προμήθεια μίας (1) επικαθήμενης νταλίκας με ανατροπή και με τη μέγιστη δυνατή 

χωρητικότητα (περίπου 50 m3) για μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων του 
Δήμου αλλά και του τρίμματος από το κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα του Δήμου. 
Ενδεικτική τιμή: 65.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
Η τυχόν οικονομική διαφορά που θα προκύψει από το τελικό κόστος της προμήθειας του εν 
λόγω εξοπλισμού σε σχέση με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, να καλυφθεί από ίδιους 
πόρους ή τυχόν άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
 
3) Εξουσιοδοτεί την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ   

     

                                                                           ΜΠΑΣΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.    
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
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Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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