ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 07-05-2018
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης :114/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 5132/23.02.2018 πρόσκληση «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ» (Α∆Α: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ )
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και
συνοδευτικού εξοπλισµού » µε το έργο «Προµήθεια καδοπλυντηρίου χωρητικότητας
καθαρού νερού τουλάχιστον 3.5m3»
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα ΜΑΙΟΥ έτους 2018,
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 9562/03-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τρείς (23) και απόντες δέκα(10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόµιµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Καρράς Ευστράτιος
Μανωλόπουλος Βασίλης
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κατζικάς Γεώργιος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Εµεινίδης Αναστάσιος
Κεσόγλου Παύλος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Μεζίκης Βασίλειος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Αθανασιάδης Ιωάννης
Λαδάς Παράσχος
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Καζαντζίδης Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Μαυρίδου Αναστασία
Αβραµίδης Κυριάκος
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Αποστολίδου Μαρία
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Αβραµίδης Μωυσής
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου
Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι:

•

•
•

Με την υπ’αρ πρωτ 5132/23.02.2018 πρόσκληση «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» o υπουργός Εσωτερικών , κάλεσε
φορείς µέσα στους οποίους εντάσσονται και ο ∆ήµος. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων)
προκειµένου να ενταχθούν στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας ««Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και
συνοδευτικού εξοπλισµού»
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την προµήθεια µηχανηµάτων
έργου, οχηµάτων 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.
Επιλέξιµες δαπάνες είναι:
• Η αγορά νέων µηχανηµάτων έργου όπως ορίζονται στο άρθρο 2 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 κάθε είδους νέου οχήµατος.
• Η αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων έργου / οχηµάτων υπό προϋποθέσεις:
Τα µηχανήµατα έργου/οχήµατα/συνοδευτικός εξοπλισµός καθίστανται επιλέξιµα όταν η αγορά (προµήθεια),
χρήση και λειτουργία τους είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Μη επιλέξιµες δαπάνες:
• Η αγορά απορριµµατοφόρων οχηµάτων
• Η αγορά οχηµάτων για µεταφορά προσώπων (επιβατικά οχήµατα)
• Η αγορά ηµιφορτηγών ανοιχτού ή κλειστού τύπου διπλής καµπίνας
Το αίτηµα ένταξης συνοδεύεται από:
• Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου περί αποδοχής της συµµετοχής του ∆ήµου στο εν λόγω
Πρόγραµµα 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 ∆ελτίο Έργου, πλήρως συµπληρωµένο, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα (Παράρτηµα 2
της παρούσης).
Ως έναρξη υποβολής αιτηµάτων ένταξης στο πρόγραµµα ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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και ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτηµάτων ορίζεται η 18η Μαϊου 2018.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ (€).
Καθορίζεται «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο (∆ήµο)», το οποίο διαµορφώνεται σύµφωνα
µε τα παρακάτω κριτήρια:
30 εκ. € ισόποσα σε όλους τους ∆ήµους
30 εκ. € βάσει
της έκτασης µε συντελεστή βαρύτητας 40%.
του αριθµού των οικισµών ανά ∆ήµο µε συντελεστή βαρύτητας 30%.
του µόνιµου πληθυσµού µε συντελεστή βαρύτητας 30%.
Τα ποσά αναγράφονται στον επισυναπτόµενο πίνακα (Παράρτηµα 1 της παρούσης) που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής. Και για το ∆ήµο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανέρχεται
στο ποσό των 140.000,00
Από τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδοµίας , Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος προέκυψε η ανάγκη προµήθειας καινούργιου καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού
νερού τουλάχιστον 3.5 m3 . Από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι είναι εφικτή η αγορά του παραπάνω
καδοπλυντηρίου µε το ποσό των 140.000,000 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
Μετά τα παραπάνω,



εισηγούµαστε:
Την έγκριση υποβολής πρότασης συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 5132/23.02.2018
πρόσκληση «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (Α∆Α: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου
ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού » µε το έργο «Προµήθεια καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού
τουλάχιστον 3.5m3» µε ποσό 140.000,00€
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 5132/23.02.2018 πρόσκληση
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (Α∆Α: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και
συνοδευτικού εξοπλισµού » µε το έργο «Προµήθεια καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού
τουλάχιστον 3.5m3» µε ποσό 140.000,00€
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 114/ 2018
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αµπελόκηποι 08 - 05 - 2018
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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