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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.21/2019 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης 233/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Επιχορήγησης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με 
τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφορά 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.» 
 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 11 του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2019  ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00,μ.μ συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 25019/6-12-2019 έγγραφη πρόσκληση που 
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 
του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
είκοσι τρία   (23) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
4. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ     ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
9.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
10.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ       « 
11.ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   « 
12.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    « 
13. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       « 
14.ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      « 
15.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
16.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      « 
17. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       « 
18.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ      « 
19.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
20. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    « 
21.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     « 
22. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
23. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      « 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  (προσήλθε) 
2.ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ       ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  (προσήλθε) 
3.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     «  (προσήλθε) 

4.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      «  (προσήλθε) 

5.ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ        «       (προσήλθε) 
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6.ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ     ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ            (προσήλθε) 

7.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ      «                    (προσήλθε) 

8.ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      « 

9.ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       « 

10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     « 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ         (Αν και Νόμιμα Προσκλήθηκαν ) 

1. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κολιός Μιχάλης, Ο Επικεφαλής της παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μουαμελετζής 
Γεώργιος, κ. Μωραΐτης Κωνσταντίνος , κα Πολίτη Ελένη, κα Γκρέτσα Ελένη, κα Μαντέλη Θέκλα 
προσήλθαν στο πλαίσιο ενημερώσεων-ανακοινώσεων. 
 

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Εγγλεζοπούλου Αναστασία  για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2Ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Δήμαρχο κ. 

Κεχαγιά Δήμητρα η οποία έθεσε υπόψη των μελών την από 29-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 
ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». 
 
 Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται 40.000.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ σε 267 

Δήμους, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου μας, για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 

οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.  

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 150.000€ ανά δήμο, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 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 στην προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

o Η αγορά νέων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

o 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. 
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➢ 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. 

 Εάν 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. Στην περίπτωση που η προμήθεια χρηματοδοτείται και από άλλη 

πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών 

χρηματοδότησης του Δήμου. Η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. 

 Το πρόγραμμα υλοποιείται έως τις 31.12.2020 με δυνατότητα παράτασης. 

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά 

με την αποδοχή της επιχορήγησης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου.  
Έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 

• Την από 22-11-2019 αρ. πρωτ. 83448  απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.(ΑΔΑ ΨΔΛΨ46ΜΤΛ-
0Υ6) 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα 

επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγησης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών». 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

o Η αγορά νέων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

o 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. 
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➢ 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. 

 Εάν 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. Στην περίπτωση που η προμήθεια χρηματοδοτείται και από άλλη 

πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών 

χρηματοδότησης του Δήμου. Η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. 

 

 Το πρόγραμμα υλοποιείται έως τις 31.12.2020 με δυνατότητα παράτασης. 

 

 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2019 

 Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ  
  

1.ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

         3.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
         4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
          5. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ     6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
            7. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  
         8. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
         9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
         10. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  
         11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                             12.ΛΑΖΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΑΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ     14. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                                                                             15. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                                                                             16 ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                17 ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                                                                             19. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
             20. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ      21. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                             22. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
         23. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      24. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
      25. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
      26. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ 
      27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
      28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      29. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  
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