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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 38/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την 

εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους στόλους Καθαριότητας των Δήμων στην 

περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης » και ορισμός εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου «Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

3384/10-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος 2) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

 

.     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του 

Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής  και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018), όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-06-2006) «Κύρωση Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων». 

3. Το άρθρο 64 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-

Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 
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4. Την με Α.Π.. 6121/06.12.2021 (ΑΔΑ: 9Ρ6Ξ7ΛΛ-ΖΤΜ) πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» προς τους 

Δήμους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας 

Προτεραιότητας: 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

σε όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή 

παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». 

5. Το υπ’ αριθμό οικ. 1889/08.12.2021 έγγραφο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ενημέρωση για την έκδοση της πρόσκλησης με κωδικό 209.4e και τίτλο «Προμήθεια 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». 

6. Το υπ’ αριθμό 1230/01.02.2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: 

«Αποστολή της υπ’ αριθμό 25/2022 (ορθή επανάληψη) απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού 

Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΜ για την προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων». 

7. Την υπ’ αριθμό 25/25.01.2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού 

Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΜ με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την 

«Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» μεταξύ του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης και ορισμός εκπροσώπων του Φορέα στην τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» 

8. Το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ «Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» 

και «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» για την 

Πράξη «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης 

της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας: 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς 

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

ΕΤΠΑ (ΑΔΑ: 6268ΟΞΧΝ-ΞΨ8) που συνέταξε και απέστειλε ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

και επειδή: 

9. θεωρείται αναγκαίο, ο Περιφερειακός  Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας να αναλάβει, για λογαριασμό 

όλων των Δήμων της με Α.Π.. 6121/06.12.2021 (ΑΔΑ: 9Ρ6Ξ7ΛΛ-ΖΤΜ) πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ «Κεντρική 

Μακεδονία», την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή 

παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για 

την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται, η εν λόγω προμήθεια θα γίνει από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο 

ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με έναν ενιαίο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό 

10.  για την επίτευξη του στόχου της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

όλους τους τομείς, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την αντικατάσταση αντίστοιχου 

αριθμού πετρελαιοκίνητων οχημάτων του στόλου καθαριότητας των Δήμων, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», 

Άξονας Προτεραιότητας: 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»  
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11. ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, 

αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου 

12. είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου (Κύριος του Έργου) και ΦΟΣΔΑ (Φορέας 

Υλοποίησης) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους 

καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 

13. το είδος, οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και του αναγκαίου 

εξοπλισμού για κάθε ΟΤΑ προσδιορίστηκαν από τον ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τον εκάστοτε Δήμο και την ΠΕΔ, και 

θα αποτελούν παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης, σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης θα  παραδοθούν τουλάχιστον: 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Ποσότητα 

1 

Τετράτροχα ηλεκτροκίνητα  οχήματα οδικής συντήρησης, εμπρόσθιας και πλευρικής 

πλύσης οδοστρωμάτων, με κινητή μονάδα πλύσης καθώς και με περιστρεφόμενο 

ακροφύσιο υψηλής πίεσης. Συμπεριλαμβάνεται συνήθως, σύστημα θέρμανσης 

νερού και μεγάληςχωρητικότητας δεξαμενή 

2 

2 

Τετράτροχα ηλεκτροκίνητα  οχήματα οδικής καθαριότητας με ευρύ φάσμα 

εφαρμογών για οδούς και πλατείες, κεντρική περιστρεφόμενη σκούπα, βοηθητικές 

πλευρικές σκούπες, συλλογέα σκόνης, ευρύ κάδο πολλαπλών χρήσεων και 

ψεκαστήρα νερού για τη μείωση της σκόνης 

3 

3 

Τετράτροχα ηλεκτροκίνητα  οχήματα, ανατρεπόμενα, περισυλλογής των 

απορριμμάτων από κάδους 200 έως 1.000 lt με ευρύ κάδο συλλογής και απόρριψης 

απορριμμάτων, με μηχανισμό συμπίεσης 

4 

4 
Πλήρως ηλεκτροκίνητα μεσαίου μεγέθους τετράτροχα οχήματα περισυλλογής 

απορριμμάτων 
2 

5 

Πλήρως ηλεκτροκίνητα μεγάλου  τετράτροχα οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων 

με αμφίδρομη  λειτουργία συμπίεσης και δυνατότητες εξοπλισμού με οπίσθιο 

βραχίονα και ανατρεπόμενο κάδο 

 

6 Ταχυφορτιστήςεναλλασσόμενου ρεύματος 4 

7 Ταχυφορτιστής συνεχούς ροής ρεύματος, υπερταχείας φόρτισης  

8 
Ταχυφορτιστής συνεχούς ροής ρεύματος, υπερταχείας φόρτισης με δύο αντλίες ροής 

φόρτισης 
2 
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ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 

1) Την έγκριση του Σχεδίου Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ «Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης» και «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) 

Κεντρικής Μακεδονίας» για την Πράξη «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των 

Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας 

Προτεραιότητας: 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

σε όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (ΑΔΑ: 6268ΟΞΧΝ-ΞΨ8) που αφορά την προμήθεια 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον στόλο καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

2) Τον ορισμό, ως εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου «Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», στην Τριμελή Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, του κ. Ηλία Ρουσσέτη, κλάδου ΤΕ 

Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον κ. Εμμανουήλ Λιόλιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

3) Τον ορισμό, ως υποδεικνυόμενο μέλος από τον Κύριο του Έργου «Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης,» στην Τριμελή 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, την κ. Δέσποινα Μιχαηλίδου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με αναπληρωτή του, τον κ. 

Απόστολο Καραγιαννόπουλο, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου  

 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

       Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά   

           

Α) 1)  Εγκρίνει το Σχέδιο Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ «Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης» και «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) 

Κεντρικής Μακεδονίας» για την Πράξη «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των 

Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας 

Προτεραιότητας: 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (ΑΔΑ: 6268ΟΞΧΝ-ΞΨ8) που αφορά την προμήθεια 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον στόλο καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

2)  Ορίζει ως εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου «Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», στην Τριμελή Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, του κ. Ηλία Ρουσσέτη, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον κ. Εμμανουήλ Λιόλιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

3)  Ορίζει ως υποδεικνυόμενο μέλος από τον Κύριο του Έργου «Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης,» στην Τριμελή 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, την κ. Δέσποινα Μιχαηλίδου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με αναπληρωτή του, τον κ. 

Απόστολο Καραγιαννόπουλο, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας. 

 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα  μειοψήφησε. 
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   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2022. 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  15.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


