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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό 15 της   03.12.2019 

 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ 

 

Αριθμ.Απόφασης     318/2019 

                                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                         

                                                                                                                                                        

                                        Αποδοχή ποσού 150.000,00 € από ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ   

                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια   

                                        απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και   

                                        μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

 Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 03 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 

2019 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 19.30  συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ 

ύστερα από την αριθμ.20449/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου  74 παρ.4 του ν.4555/2018  και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα 

του Δήμου.  

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:      

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος 

2.- Χλιάπη Γκουνιαρούδη Βασιλική 2.- Κουκούτσης Ιωάννης 

3.- Καλέτσιος Σπυρίδων 3.Φασφαλής Αντώνιος 

4.- Ρεντζιάς Αντώνιος  

5.- Χατζούλης Αχιλλέας  

6.- Χονδρονάσιος Αλέξανδρος  

7.- Φιλιππούλης Κων/νος  

8. Χατζούλης Χρήστος  

9. Νταφόπουλος Σωτήριος  

10. Τσινούλης Τριαντάφυλλος  

11. Μπακαλόπουλος Ιωάννης  

12. Ζωιοπούλου Χριστοδουλου Ελένη  

13. Πινάκα Ιωάννα  

14. Μούσιος Αθανάσιος  

15. Ακριβούλης Γεώργιος  

16. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή  

17 Χατζούλης Βασίλειος  
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18. Μούσιος Απόστολος  

19.Ζαχαριάς Ιωάννης  

20. Νανούλης Θεοφάνης  

21.Καρυούδης Γεώργιος  

22.Μακρόπουλος Αθανάσιος  

23.Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος  

24.Σταμουλάκης Βασίλειος  

Επίσης παραβρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του 

Δήμου υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  

έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Χλιάπη-Γκουνιαρούδη Βασιλική η οποία ανέφερε ότι : 

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. απέστειλε 

την α.π. 83448/26.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6)  απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού 

Εσωτερικών ποσού  ύψους  40.000.000,00  €  από  το  πρόγραμμα  «Φιλόδημος  ΙΙ»  στους  

Δήμους, όπως  καταγράφονται  στο  παράρτημα  Ι  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής,  

για  την «Προμήθεια    απορριμματοφόρων    και    λοιπών    οχημάτων    αποκομιδής    και    

μεταφοράς απορριμμάτων    και    ανακυκλώσιμων    υλικών»,    στο    πλαίσιο    του    

αναπτυξιακού    άξονα προτεραιότητας    «Τοπική    ανάπτυξη    και    προστασία    

περιβάλλοντος»    του    προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης 

Το     ανώτατο     ποσό     χρηματοδότησης     ανέρχεται     έως     150.000,00     ευρώ     ανά     

δήμο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της 

προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά 

καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  

Το παραπάνω ποσό αποτελεί επιχορήγηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν 

στους στόχους της γίνεται από τους δήμους.  

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν  με την παρούσα  επιχορήγηση  αφορούν  την  

προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.  

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:  

Η  αγορά  νέων  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  και  μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

Η  αγορά  μεταχειρισμένων  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  και 

μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Να  μην  έχουν  παρέλθει  κατά  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  με  τον ανάδοχο-

προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας 

του οχήματος. 

Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού  

(ή  ισότιμου  και  αντίστοιχου)  ή  Τεχνολόγου  Μηχ/κού  (ή  ισότιμου  και αντίστοιχου),  ο  

οποίος  να  βεβαιώνει  για  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  την καταλληλότητα του 

μηχανήματος.  
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Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης 

της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.   

Συνεπώς, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει με σχετική απόφασή του, να προβεί στα εξής : 

Αποδοχή της επιχορήγησης των 150.000€ κατά μέγιστο  

Την δέσμευση ότι σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο 

δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Την σχετική επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κιλελέρ 

και δέσμευση ένταξης των δράσεων και στο νέο όταν αυτό συνταχθεί. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Αντιδημάρχου, είδε τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ το ποσό  των 150.000,00 € κατά μέγιστο από την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 

οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ότι σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος 

με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την σχετική επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Κιλελέρ και δέσμευση ένταξης των δράσεων και στο νέο όταν αυτό συνταχθεί. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    318/2019 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:                

 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                  Τα Μέλη                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
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