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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : Μπίμπιζα 1 ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο 
Τ.Κ. : 13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γαλάνη Ε
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 - 2030233
URL : www.ilion.gr
Ε - MAIL : e.galani@ilion.gr

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 94/2020 Α.Δ.Σ. που αφορά την λήψη απόφασης για την 
αναγκαιότητα προμήθειας οχημάτων  για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

2. Την υπ. αριθμ. 50125/06-08-2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5) πρόσκληση του 
Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 
Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. 
με την οποία  επιχορηγούνται οι Δήμοι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον 
άξονα προτεραιότητας  «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» για 
την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

3. Την υπ. αριθμ. 63687/1-10-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8 ) (1η τροποποίηση της με 
αριθμό 50125/6-8-20) πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Δ/νση 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. , με την οποία επιχορηγούνται οι 
Δήμοι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας  «H τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» για την  «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

4. Την υπ. αριθμ. 68373/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΞΝ46ΜΤΛ6-ΝΔΠ ) (2η τροποποίηση της 
με αριθμό 50125/6-8-20) πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Δ/νση 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα 
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Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. , με την οποία επιχορηγούνται οι 
Δήμοι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» για την  «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

5. Την υπ. αριθμ. 64403/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) πρόσκληση του 
Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 
Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. 
με την οποία επιχορηγούνται οι Δήμοι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον 
άξονα προτεραιότητας  «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» για 
την  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

6. Την υπ. αριθμ. 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) (1η τροποποίηση της με 
αριθμό 64403/5-10-20) πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Δ/νση 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. , με την οποία επιχορηγούνται οι 
Δήμοι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας  «H τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» για την  «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

7. Την υπ’ αριθμ.  67213/29-9-20 (ΑΔΑ : Ω924ΩΕΒ-ΟΧ3) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,  για   την  αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 
825.000,00 (€) και τη συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» 
στον άξονα προτεραιότητας  «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» 
με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

8.  Την υπ’ αριθμ. 76184/27-10-20 (ΑΔΑ:6XHZΩEB-9E6)  απόφαση  της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,    για   την  αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 
400.000,00(€) και τη συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» 
στον άξονα προτεραιότητας  «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» 
με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

9. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη της Δ/νσης Διαχ. Απορριμμάτων και Πρασίνου για 
την προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των αναγκών 
της, με σκοπό την ανανέωση του δημοτικού στόλου των απορριμματοφόρων και των 
βοηθητικών οχημάτων καθαριότητας και την αντικατάσταση των παλαιοτέρων 
οχημάτων με σύγχρονα οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καθότι ως 
γνωστό καλείται σε καθημερινή βάση να εκτελέσει προγραμματισμένες εργασίες 
αλλά και  επεμβάσεις σε έκτακτα περιστατικά.

10. Το γεγονός ότι ο σημερινός στόλος της Διεύθυνσης Διαχ. Απορριμμάτων και 
Πρασίνου περιλαμβάνει  παλαιά οχήματα, τα οποία αφενός δεν είναι επαρκή για την 
αποτελεσματική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης, αφ’ ετέρου 
εμφανίζουν συχνά και πυκνά προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο 
της αποκομιδής των απορριμμάτων, και να αυξάνεται το κόστος της συντήρησης και 
επισκευής του στόλου

11. Το γεγονός ότι η παλαιότητα του στόλου επιφέρει αύξηση του χρόνου παραμονής 
στα συνεργεία, δυσκολία στην εξεύρεση ανταλλακτικών, αύξηση στην κατανάλωση 
των καυσίμων, τις εκπομπές καυσαερίων και  θορύβων, αύξηση στο χρόνο εργασίας 
και μετακίνησης των εργαζομένων, καθυστερήσεις στη αντιμετώπιση των 
συμβάντων και δυσλειτουργίες στη λειτουργία του Δήμου, οι οποίες έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στους δημότες και κάτοικους του Δήμου μας.
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12. Την ανάγκη προμήθειας  «καθαρών» τεχνολογικά οχημάτων για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων.

13. Ότι για την εν λόγω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 2.281.600,00 € με 
Φ.Π.Α., τα  (4) Απορριμματοφόρα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα  
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας  «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενώ τα 
(2) Αναρροφητικά σάρωθρα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας  «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» για την  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού». 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, ενώ 
για τον υπόλοιπο στόλο θα προβλεφθεί πίστωση ποσού σε αντίστοιχο  Κ.Α για το έτος 
2020.

Με στόχους λοιπόν
•την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας, 
•την εξασφάλιση ευκολότερης, γρηγορότερης και αποτελεσματικότερης συγκέντρωσης και 
αποκομιδής των απορριμμάτων, προστατεύοντας, με τη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς 
εργασίας και  διευκολύνοντας τους εργαζόμενους στην Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και 
Πρασίνου 
• την προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνους ρύπους,  με ένα νέο και φιλικό προς 
το περιβάλλον στόλο
• τη σημαντική μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους της Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της προμήθειας  καινούργιων οχημάτων 
από το ελεύθερο εμπόριο που περιλαμβάνει τα κάτωθι : 

1. Τέσσερα (4) Απορριμματοφόρα πετρελαιοκίνητα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 
16κμ, τύπου Scania

2. Δύο (2) Τριαξονικά πετρελαιοκίνητα ανατρεπόμενα φορτηγά (6Χ4) με μηχανικό 
μουσαμά επικάλυψης μικτού φορτίου 26τν    

3. Ένα (1) Αναρροφητικό σάρωθρο πετρελαιοκίνητο χωρητικότητας 6κμ
4. Ένα (1) Αναρροφητικό σάρωθρο πετρελαιοκίνητο χωρητικότητας 4κμ
5. Μία (1) Υδροφόρα –πυροσβεστικό–πλυστικό όχημα, πετρελαιοκίνητο χωρητικότητας 

10.000 λίτρων νερού
6. Δύο (2) Μονοκάμπινα ανατρεπόμενα φορτηγά πετρελαιοκίνητα, μικτού φορτίου 

3,5τν
7. Ένα (1) Φορτηγό πετρελαιοκίνητο, μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα
8. Ένα (1) Πλυστικό όχημα βενζινοκίνητο, υψηλής πίεσης, με ωφέλιμο φορτίο νερού 

τουλάχιστον 400 λίτρων.
9. Ένα (1) VAN μεταφοράς προσωπικού εννέα (9) θέσεων, πετρελαιοκίνητο.

                                                                                           
                                                                                                Η  Αντιδήμαρχος

                                                                                                 Διευθύνσεων Διαχείρισης
                                                                     Απορριμμάτων Πρασίνου & Περιβάλλοντος

Μηλιώνη Παναγιώτα
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