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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

53/2018 
από το πρακτικό της 4

ης
/ 30.03.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 11
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5132/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η 

προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και 

συνοδευτικού εξοπλισμού». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 30.03.2018, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2207/26.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 
4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κούκας Γεώργιος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μπάτσικας Βασίλειος 

10. Μπεϊνάς Αντώνιος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος 17. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

Απόντες 

18. Αγγελακόπουλος Ρίζος 19. Αναστασίου Ιωάννης 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Ζιούλη Αναστασία 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 25. Ολύμπιος Αθανάσιος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Κατέθεσε επιστολή που αναφέρει τους λόγους αποχής της παράταξης «Δώτιον Πεδίον» από τη συνεδρίαση. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Κολοβός 

Νικόλαος (Καστρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας 

Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  11
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5132/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η 

προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και 

συνοδευτικού εξοπλισμού». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Στις 23/02/2018, το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. της Δ/νσης Οικονομικής & 

Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ: 

ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του 

περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

 

Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού 

εξοπλισμού, η οποία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία των 

υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.  

 

Στην πρόσκληση διευκρινίζονται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

 Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 (ειδικότερα παράγραφος στ) της 
ΚΥΑ 21867/12.10.2016 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας 

που αφορούν τα Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας» (Β΄3276). 

 Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου 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 μηχανήματος. 

Ειδικότερα για τα τριαξονικά (ανατρεπόμενα) φορτηγά ο χρόνος επεκτείνεται στα επτά (7) έτη και  

 Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου Μηχ/κου (ή ισότιμου και 

αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

την καταλληλότητα του μηχανήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 

21867/12.10.2016. Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών 

κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση 

ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της 

ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης 

 Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό προμήθεια, 

μηχανήματα έργου.  

 

Τα μηχανήματα έργου καθίστανται επιλέξιμα όταν η αγορά (προμήθεια), χρήση και λειτουργία τους είναι 

σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες όταν αφορούν στην αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων και επιβατικών 

οχημάτων παντός τύπου. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ. Καθορίζεται ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο για τον Δήμο Αγιάς διαμορφώνεται στο ποσό των 

195.000,00€. 

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, o Δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησής του 

για την προμήθεια: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 

195.000,00 ευρώ, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.  

 

 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγιάς επιθυμεί να προμηθευτεί τα ακόλουθα μηχανήματα: 

1. Φορτηγό αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό, μικτού βάρους τουλάχιστον 19tn.. 

2. Θρυμματιστή-Καταστροφέα, ρυμουλκούμενο, με πετρελαιοκινητήρα, για ξύλο μέχρι 18 cm διάμετρο και 

ωριαία παραγωγή 25 έως 20 (m3/h).  

3. Εξάρτηση υδραυλικού κλαδευτικού βραχίονα, τοποθετούμενου στη θέση του κάδου φόρτωσης της 

εξάρτησης φορτωτή (τύπου JCB) που αποτελείται από 2 αρθρωτά και 1 τηλεσκοπικό τμήμα, και κεφαλή 

κλαδέματος, με κατάλληλο πριόνι για κοπή κλαδιών, θάμνων κλπ, με πλάτος εργασίας 200cm. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, για την υποβολή αιτήματος ένταξης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την αποδοχή της χρηματοδότησης, που λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην οποία θα περιγράφεται ο τύπος των υπό προμήθεια 

μηχανημάτων έργου καθώς και του συνοδευτικού εξοπλισμού αυτών.  Στην περίπτωση δε που το ποσό 

χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια του επιθυμητού εξοπλισμού εξολοκλήρου, 

το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην απόφασή του ότι θα καλύψει με ίδιους πόρους ή από άλλο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να αποδεχτείτε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς και τους όρους της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 

5132/23-02-2018 του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική 

ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και 

συνοδευτικού εξοπλισμού».  

 

Β. Να εγκρίνετε την υποβολή αιτήματος ένταξης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού», για τη 

χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 195.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη 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 του 

προτεινόμενου έργου».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) πρόσκληση του Τμήματος 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Οικονομικής και 

Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η 

προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού 

εξοπλισμού»,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς και τους όρους της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 

5132/23-02-2018 του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική 

ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και 

συνοδευτικού εξοπλισμού».  

 

Β. Εγκρίνουμε την υποβολή αιτήματος ένταξης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού», για τη 

χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 195.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη 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 

του προτεινόμενου έργου.  

 

Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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