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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        51η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 22.10.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 73297/16.10.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ω̋ 

Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 16.10.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 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 & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                   Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                     «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                        

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

                ΑΠΟΦΑΣΗ –355– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

13ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για την αποδοχή χρηματοδότηση̋ 

και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητα̋  «H τοπική 

ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντο̋» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 

συνοδευτικού εξοπλισμού». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 71838/12.10.2020 έγγραφο του Τμήματο̋ 

Διαχείριση̋ Απορριμμάτων & Πρασίνου  του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

       «Σα̋ ενημερώνουμε ότι : 

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋: 

1) Του Ν.3463/06 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

2) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 
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3) του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋». 

4) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση 

τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋» 

5) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

6) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στι̋ Οδηγίε̋ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

7) Του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων 

αρμοδιότητα̋ Υπουργείου Εσωτερικών και άλλε̋ διατάξει̋». 

 

 και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 64403/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) πρόσκληση του 

Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ & Αναπτυξιακή̋ 

Πολιτική̋ / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείριση̋ Π.Δ.Ε. επιχορηγούνται οι Δήμοι από 

το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητα̋  «H τοπική ανάπτυξη και η 

προστασία περιβάλλοντο̋» για την  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 

εξοπλισμού». 

 

Επιλέξιμε̋ δαπάνε̋ είναι: 

Η αγορά νέων μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ πρόσκληση̋. 

        Ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται σε 29.000.000,00 ευρώ (€). Το 

συνολικό ύψο̋ τη̋ επιχορήγηση̋ για τον  Δήμο Ιλίου ανέρχεται στο ύψο̋ των 400.000,00 ευρώ (€).    

Το πρόγραμμα υλοποιείται έω̋ την 31/12/2022 με δυνατότητα παράταση̋. Η παράταση δίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε : 

την αποδοχή τη̋ χρηματοδότηση̋ και τη̋ συμμετοχή̋ του Δήμου μα̋, στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητα̋ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντο̋» 

με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού ύψου̋ 

400.000,00 €. Στην περίπτωση που ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ προμήθεια̋ είναι μεγαλύτερο̋ 
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του ποσού χρηματοδότηση̋ από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχο̋ με ιδίου̋ πόρου̋ 

ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

         Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Αποδέχεται την χρηματοδότηση και τη συμμετοχή του Δήμου μα̋, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητα̋ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντο̋» με τίτλο : 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού ύψου̋ 400.000,00 €.  

Στην περίπτωση που ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ προμήθεια̋ είναι μεγαλύτερο̋ του ποσού 

χρηματοδότηση̋ από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχο̋ με ιδίου̋ πόρου̋ ή από άλλο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                             Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                  

Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                              Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β. 
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