
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  7/2018 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 39/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και  ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 461/5-
4-2018 έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύτηκε  νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κούτικα Αγγελική
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το
6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξήγησε ότι λόγω έκδοσης της υπ’ αρ.  πρωτ. 10311/4-4-2018 1ης

τροποποίησης πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σχετική με τη συζήτηση του επόμενου θέματος θα πρέπει να γίνει
η διόρθωση του 6ου θέματος του πίνακα θεμάτων της πρόσκλησης της σημερινής συνεδρίασης ως εξής:

Από: «Υποβολή  Αίτησης  Χρηματοδότησης  στο  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ”  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Η  τοπική  ανάπτυξη  και  η  προστασία  του
περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Σε: «Περί  αποδοχής  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ”  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Η  τοπική  ανάπτυξη  και  η  προστασία  του
περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  την  υπ’  αρ.  πρωτ.  10311/4-4-2018  1η  τροποποίηση
πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών συμφωνεί ομόφωνα για την προτεινόμενη αλλαγή.
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ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ψαρών στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του
Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Η  τοπική  ανάπτυξη  και  η  προστασία  του
περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χαχούλης Φώτιος
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Δημητρέλης Νικόλαος
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 6Β8ΟΩΗΧ-ΤΩΩ



Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:
Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  5132/23-2-2018  πρόσκληση  Ι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10311/4-4-2018 1η τροποποίηση
(ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2), καλούνται οι δήμοι της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου
να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη
και  η προστασία του περιβάλλοντος»,  που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου,  οχημάτων
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα της εν λόγω πρόσκλησης, καθορίζεται ανώτατο ποσό για το Δήμο Ψαρών
το ποσό των 100.000,00 ευρώ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω πρόσκληση: 
«Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο εν
λόγω Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών, στην οποία περιγράφεται ο τύπος των υπό προμήθεια μηχανημάτων έργου καθώς και
του συνοδευτικού εξοπλισμού αυτών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια του
επιθυμητού μηχανήματος έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού εξ’ ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο
θα πρέπει  να δηλώνει  στην παραπάνω απόφασή του,  ότι  θα καλύψει  με ιδίους  πόρους ή από άλλο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

 Τεχνικό  Δελτίο  Έργου,  πλήρως  συμπληρωμένο,  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  υπόδειγμα
(Παράρτημα 2 της παρούσης).
Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 18η Μαΐου
2018».
Επίσης,  στην  περίπτωση  που  η  προμήθεια  χρηματοδοτείται  και  από  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.

Στο  πλαίσιο  λοιπόν  του  εν  λόγω  προγράμματος  χρηματοδότησης  των  δήμων  για  την  προμήθεια
μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, και κατόπιν εκτίμησης και καταγραφής
των  αναγκών  του  δήμου  μας,  προτείνουμε  την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο
Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος»  προκειμένου ο δήμος μας να προβεί στην προμήθεια
των κάτωθι μηχανημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών
του  και  κατ’  ακολουθία  των  υπηρεσιών  του  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  των
κατοίκων:

1) Μικρό Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο (καινούργιο) με τον ζητούμενο συνοδευτικό
εξοπλισμό. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 51.000,00 € + 12.240,00 (ΦΠΑ 24%) = 63.240,00 €

2) Τετράτροχο αυτοκινούμενο αυτόνομο πλυστικό όχημα (καινούργιο) κατάλληλο για πλύσιμο
πεζοδρομίων, τοίχων, κτιρίων, πεζοδρόμων, πλατειών, πάρκων, απολύμανση εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων, ψεκασμό δεντροστοιχιών και κήπων, αποκόλληση αφισών, κλπ.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 40.000,00 € + 9.600,00 (ΦΠΑ 24%) = 49.600,00 €

3) Τσαπάκι  - ερπυστριοφόρος  εκσκαφέας (καινούργιο) με  το  ζητούμενο  συνοδευτικό
εξοπλισμό.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 47.000,00 € + 11.280,00 (ΦΠΑ 24%) = 58.280,00 €
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4) Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος (καινούργιος) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 32.000,00 € + 7.680,00 (ΦΠΑ 24%) = 39.680,00 €

5) Ακτοκαθαριστής (καινούργιος) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 18.000,00 € + 4.320,00 (ΦΠΑ 24%) = 22.320,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 188.000,00+45.120,00(ΦΠΑ24%)= 233.120,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: 233.120,00 – 100.000,00 = 133.120,00

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με:

Α) Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ”  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα Προτεραιότητας  «Η τοπική  ανάπτυξη  και  η  προστασία  του
περιβάλλοντος»  με  τίτλο:  «Προμήθεια  μηχανημάτων  έργου,  οχημάτων  ή/και  συνοδευτικού
εξοπλισμού», (η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5132/23-2-2018 πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών) 

Β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να προβεί
στην  προμήθεια  μηχανημάτων,  τα  οποία  είναι  απαραίτητα  για  την  ενδυνάμωση  των  τεχνικών
υποδομών του και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών
των κατοίκων.

Γ) Την κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς
ποσού  133.120,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%)  που  εκτιμάται  ότι  θα  προκύψει
(233.120,00  –  100.000,00),  αλλά  και  οποιαδήποτε  διαφορά  ποσού  προκύψει  τελικά  μετά  την
οριστικοποίηση της μελέτης, αφού το ποσό της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για
την εκτέλεση της προμήθειας εξ’ ολοκλήρου.

Δ) Την κατά προτεραιότητα απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» έναντι
των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου.

Ε) Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  ως  νόμιμο  εκπρόσωπο  για  κάθε  σχετική  με  την  υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  5132/23-2-2018  πρόσκληση  Ι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:

ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ)
 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10311/4-4-2018 1η τροποποίηση (ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2)
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ”  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα Προτεραιότητας  «Η τοπική  ανάπτυξη  και  η  προστασία  του
περιβάλλοντος»  με  τίτλο:  «Προμήθεια  μηχανημάτων  έργου,  οχημάτων  ή/και  συνοδευτικού
εξοπλισμού», (η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5132/23-2-2018 πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών) 

Β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να προβεί
στην  προμήθεια  των  κάτωθι  μηχανημάτων,  τα  οποία  είναι  απαραίτητα  για  την  ενδυνάμωση  των
τεχνικών υποδομών του και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων:

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: 6Β8ΟΩΗΧ-ΤΩΩ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

1) Μικρό Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο (καινούργιο) με τον ζητούμενο συνοδευτικό
εξοπλισμό. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 51.000,00 € + 12.240,00 (ΦΠΑ 24%) = 63.240,00 €

2) Τετράτροχο αυτοκινούμενο αυτόνομο πλυστικό όχημα (καινούργιο) κατάλληλο για πλύσιμο
πεζοδρομίων, τοίχων, κτιρίων, πεζοδρόμων, πλατειών, πάρκων, απολύμανση εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων, ψεκασμό δεντροστοιχιών και κήπων, αποκόλληση αφισών, κλπ.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 40.000,00 € + 9.600,00 (ΦΠΑ 24%) = 49.600,00 €

3) Τσαπάκι  - ερπυστριοφόρος  εκσκαφέας (καινούργιο) με  το  ζητούμενο  συνοδευτικό
εξοπλισμό.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 47.000,00 € + 11.280,00 (ΦΠΑ 24%) = 58.280,00 €

4) Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος (καινούργιος) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 32.000,00 € + 7.680,00 (ΦΠΑ 24%) = 39.680,00 €

5) Ακτοκαθαριστής (καινούργιος) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 18.000,00 € + 4.320,00 (ΦΠΑ 24%) = 22.320,00 €

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.000,00 + 45.120,00(ΦΠΑ24%)=
233.120,00

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ:  233.120,00 –  100.000,00 =
133.120,00

Ο τύπος και τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια μηχανημάτων έργου καθώς
και του συνοδευτικού μηχανισμού αυτών, θα καταγραφούν στο Τεχνικό Δελτίο κατά την υποβολή του
αιτήματος.

Γ) Την κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς
ποσού  133.120,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%)  που  εκτιμάται  ότι  θα  προκύψει
(233.120,00  –  100.000,00),  αλλά  και  οποιαδήποτε  διαφορά  ποσού  προκύψει  τελικά  μετά  την
οριστικοποίηση της μελέτης, αφού το ποσό της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για
την εκτέλεση της προμήθειας εξ’ ολοκλήρου.

Δ) Την κατά προτεραιότητα απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» έναντι
των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου.

Ε) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ψαρών ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  39/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 4 από 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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