
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 11η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  094/2020                                                                     

   ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για την αναγκαιότητα 

προμήθεια̋ οχημάτων για την ανανέωση του 

στόλου τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ 

Απορριμμάτων & Πρασίνου 

Σήμερα την 11η  Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

37984/05.06.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  05.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                      
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 

μελών βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την 

έναρξη τη̋ Συνεδρίαση̋ και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 

13ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋. 

 

               ******************* 

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 13ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη 

απόφαση̋ για την αναγκαιότητα προμήθεια̋ οχημάτων για την ανανέωση του στόλου τη̋ 

Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων & Πρασίνου. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ την υπ’ αριθμ. 176/2020 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: 

ΩΡΔΘΩΕΒ-ΙΥΝ) & το υπ’ αριθμ. 38188/09.06.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ 

Διαχείριση̋ Απορριμμάτων και Πρασίνου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντα̋ υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη τη̋ Δ/νση̋ Διαχ. Απορριμμάτων και Πρασίνου 

για την προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των 

αναγκών τη̋, με σκοπό την ανανέωση του δημοτικού στόλου των 

απορριμματοφόρων και των βοηθητικών οχημάτων καθαριότητα̋ και την 

αντικατάσταση των παλαιοτέρων οχημάτων με σύγχρονα οχήματα νέα̋ 

αντιρρυπαντική̋ τεχνολογία̋ καθότι ω̋ γνωστό καλείται σε καθημερινή βάση να 

εκτελέσει προγραμματισμένε̋ εργασίε̋ αλλά και  επεμβάσει̋ σε έκτακτα 

περιστατικά. 

3. Το γεγονό̋ ότι ο σημερινό̋ στόλο̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχ. Απορριμμάτων και 

Πρασίνου περιλαμβάνει  παλαιά οχήματα, τα οποία αφενό̋ δεν είναι επαρκή για 

την αποτελεσματική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών τη̋ Διεύθυνση̋, αφ’ 

ετέρου εμφανίζουν συχνά και πυκνά προβλήματα με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται το έργο τη̋ αποκομιδή̋ των απορριμμάτων, και να αυξάνεται το 

κόστο̋ τη̋ συντήρηση̋ και επισκευή̋ του στόλου 

4. Το γεγονό̋ ότι η παλαιότητα του στόλου επιφέρει αύξηση του χρόνου παραμονή̋ 

στα συνεργεία, δυσκολία στην εξεύρεση ανταλλακτικών, αύξηση στην 

κατανάλωση των καυσίμων, τι̋ εκπομπέ̋ καυσαερίων και  θορύβων, αύξηση στο 
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χρόνο εργασία̋ και μετακίνηση̋ των εργαζομένων, καθυστερήσει̋ στη 

αντιμετώπιση των συμβάντων και δυσλειτουργίε̋ στη λειτουργία του Δήμου, οι 

οποίε̋ έχουν άμεσο αντίκτυπο στου̋ δημότε̋ και κάτοικου̋ του Δήμου μα̋. 

5. Την ανάγκη προμήθεια̋  «καθαρών» τεχνολογικά οχημάτων για την προστασία 

του περιβάλλοντο̋ και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

6. Ότι για την εν λόγω προμήθεια θα προβλεφθεί πίστωση ποσού 2.225.180,00 € με 

Φ.Π.Α. στον Κ.Α 20.71320005 για το έτο̋ 2020. 

Με στόχου̋ λοιπόν 

• την βελτίωση τη̋ καθημερινότητα̋ των πολιτών, στον ευαίσθητο τομέα τη̋ 

καθαριότητα̋,  

• την εξασφάλιση ευκολότερη̋, γρηγορότερη̋ και αποτελεσματικότερη̋ συγκέντρωση̋ 

και αποκομιδή̋ των απορριμμάτων, προστατεύοντα̋, με τη δημιουργία συνθηκών 

ασφαλού̋ εργασία̋ και  διευκολύνοντα̋ του̋ εργαζόμενου̋ στην Δ/νση Διαχείριση̋ 

Απορριμμάτων και Πρασίνου  

•  την προστασία του περιβάλλοντο̋ από επικίνδυνου̋ ρύπου̋,  με ένα νέο και φιλικό προ̋ 

το περιβάλλον στόλο 

•  τη σημαντική μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστου̋ τη̋ Υπηρεσία̋. 

Παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνετε την αναγκαιότητα τη̋ προμήθεια̋  καινούργιων 

οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο που περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

1. Ένα (1) Απορριμματοφόρο πετρελαιοκίνητο τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 14κμ 

με σύστημα πλύση̋ κάδων απορριμμάτων, τύπου Scania 

2. Δύο (2) Απορριμματοφόρα πετρελαιοκίνητο τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16κμ, 

τύπου Scania 

3. Δύο (2) Τριαξονικά ανατρεπόμενα φορτηγά (6Χ4) με μηχανικό μουσαμά 

επικάλυψη̋ 

4. Ένα (1) Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητα̋ 6κμ 

5. Ένα (1) Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητα̋ 4κμ 

6. Μία (1) Υδροφόρα - πυροσβεστικό χωρητικότητα̋ 10.000 λίτρων νερού 

7. Δύο (2) Μονοκάμπινα ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν 

8. Ένα (1) Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα 

9. Ένα (1) Πλυστικό όχημα υψηλή̋ πίεση̋ 

10. Τρία (3) Ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα δυο (2) θέσεων 

11. Ένα (1) VAN μεταφορά̋ προσωπικού.»  

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 
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ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αναγκαιότητα τη̋ προμήθεια̋ καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο 

εμπόριο,  τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων & Πρασίνου ω̋ εξή̋: 

1. Ένα (1) Απορριμματοφόρο πετρελαιοκίνητο τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 14κμ 

με σύστημα πλύση̋ κάδων απορριμμάτων, τύπου Scania 

2. Δύο (2) Απορριμματοφόρα πετρελαιοκίνητο τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16κμ, 

τύπου Scania 

3. Δύο (2) Τριαξονικά ανατρεπόμενα φορτηγά (6Χ4) με μηχανικό μουσαμά 

επικάλυψη̋ 

4. Ένα (1) Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητα̋ 6κμ 

5. Ένα (1) Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητα̋ 4κμ 

6. Μία (1) Υδροφόρα - πυροσβεστικό χωρητικότητα̋ 10.000 λίτρων νερού 

7. Δύο (2) Μονοκάμπινα ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν 

8. Ένα (1) Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα 

9. Ένα (1) Πλυστικό όχημα υψηλή̋ πίεση̋ 

10. Τρία (3) Ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα δυο (2) θέσεων 

11. Ένα (1) VAN μεταφορά̋ προσωπικού.»  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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