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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 747/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4257/2014, 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και  95  του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 
(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα   (30), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο Σώμα ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
(Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
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και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 
για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα της 
Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Τροποποίηση της με αρ. 192/2018 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Αποδοχή χρηματοδότησης 

ποσού 365.000,00€ για την προμήθεια μηχανημάτων έργων ή/και 

συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας « 

Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του 

προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών», 

αρ. πρωτ. 2/39829/2019. 

 

Ο  Δήμαρχος   κ. Φ. Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αρ. πρωτ. 2/39829/24-07-2019 εισήγηση,  η οποία έχει 
ως εξής : 

Με τη με αρ. 192/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 365.000,00 € στο πλαίσιo του Άξονα 
Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και η έγκριση 
υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι του Υπουργού 
Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού 
εξοπλισμού» για την προμήθεια των κάτωθι μηχανημάτων: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Στη συνέχεια με τη με αρ. πρωτ. 19670/15-5-2018 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η πράξη «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ρόδου» που αφορά την 
προμήθεια των άνωθεν μηχανημάτων. 

Κατόπιν ο Δήμος Ρόδου προχώρησε στη διενέργεια ανοικτού διεθνούς δημόσιου 
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά από οικονομικής άποψης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – κόστους 
για την προμήθεια των μηχανημάτων. 

Με τη με αρ. 110/2019 απόφαση της Ο.Ε. ανακηρύχθηκε  ανάδοχος της 
προμήθειας του ανατρεπόμενου φορτηγού 13tn µε υδραυλικό γερανό αρπάγη 
και καλάθι η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενώ για την προμήθεια των άλλων δύο μηχανημάτων ο 
διαγωνισμός απέβη άγονος αφού καμία εταιρεία δεν κατέθεσε προσφορά.  

Μηχάνημα  Προϋπολογισμός (€) 

1 νέο καλαθοφόρο όχημα ύψους εργασίας 

τουλάχιστον 29 μ. 

95.000 

1  νέο ανατρεπόµενο φορτηγό 13tn µε υδραυλικό 

γερανό αρπάγη και καλάθι 

160.000 

1 νέος φορτωτής-εκσκαφέας έως 120hp με αρίδα 110.000 
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Η Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
καθώς και τις  ανάγκες των υπηρεσιών σε μηχανήματα για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και την ενδυνάμωση των τεχνικών 
υποδομών προτείνει την αντικατάσταση στην πρόταση χρηματοδότησης (Τεχνικό 
Δελτίο Έργου) των δύο μηχανημάτων των οποίων ο διαγωνισμός απέβη άγονος 
από ένα νέο καλαθοφόρο όχημα ύψους εργασίας τουλάχιστον 24 μ. και ένα νέο 
μικρό φορτωτή.  

Σε συνέχεια των παραπάνω και εντός των πλαισίων και όρων της με αρ. πρωτ.  
5132/23-2-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και  της με αρ. πρωτ. 
19670/15-5-2018 απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ρόδου» απαιτείται η τροποποίηση της 
με αρ. 192/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο ως προς το τύπο 
των 2 προτεινόμενων μηχανημάτων έργου, για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη 
άγονος: ενός νέου καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 29 μ. και 
2) ενός νέου φορτωτή εκσκαφέα, ως εξής: 

 
1) Ενός νέου καλαθοφόρου φορτηγού - οχήματος με γενικά 

χαρακτηριστικά: 
• Το ύψος εργασίας να είναι τουλάχιστον στα 24m (το ύψος πατώµατος 

καλαθιού από το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 22m). 
• Το πλαίσιο (φορτηγό) και όλη η υπερκατασκευή με τον ανυψωτικό 

μηχανισμό και το καλάθι να είναι αναγνωρισμένου τύπου και σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία. 

• Το όχημα να κυκλοφορεί νόμιμα στους δρόμους (έγκριση τύπου).  
• Στο πλαίσιο κατασκευής του μηχανισμού να στηρίζονται οι βραχίονες.  
• Το φορτηγό να είναι καινούργιο, κατάλληλο για την τοποθέτηση 

υπερκατασκευής καλαθοφόρου. Οι διαστάσεις του να είναι οι μικρότερες 
δυνατές ώστε να εξασφαλίζουν ευελιξία αλλά χωρίς να επηρεάζεται η 
ευστάθειά του.  

• Ο κινητήρας να είναι τετρακύλινδρος, ισχύος τουλάχιστον 140 Ps, EURO 
VI και κυλινδρισμού τουλάχιστον 2.000 cc. 

• Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει 5 ταχύτητες μπροστά, πλήρως 
συγχρονισμένες και 1 πίσω. 

• Η υπερκατασκευή να είναι σχεδιασμένη για την ανύψωση ειδικού 
καλαθιού ασφαλώς για δυο άτομα με τα εργαλεία τους. Το καλάθι να 
παρέχει επαρκή μόνωση για ηλεκτρική εργασία τουλάχιστον 1000V και 
να μπορεί να σηκώνει 2 άτομα με τα εργαλεία τους, ανυψωτικής 
ικανότητας περίπου 250-300kg, με παροχή ρευματολήπτη. 

• Το ύψος του δαπέδου του καλαθιού από το έδαφος θα μπορεί να φθάνει 
24m. Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα διαθέτει συστήματα αρθρωτών 
βραχιόνων με επεκτάσεις  τηλεσκοπικού τύπου και θα μπορεί να  
περιστρέφεται κατά 360 μοίρες.  

• Να διαθέτει 4 σταθεροποιητές-πέλματα στη βάση του ανυψωτικού, 2 
εμπρόσθια και 2 οπίσθια με ανεξάρτητη στήριξη.  
 

2) Ενός νέου μικρού φορτωτή με γενικά χαρακτηριστικά: 
  
• Το πλαίσιο θα είναι µονοκόµµατο (όχι αρθρωτό), χωματουργικού τύπου 

µε τοποθετημένη µπροστά την εξάρτηση του φορτωτή, µε κάδο 
φόρτωσης πολλαπλών χρήσεων (σπαστός κάδος 4:1 ή 7:1, αναλόγως 
τον κατασκευαστή).  
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• Μέσω ταχυσυνδέσµου στην θέση του κάδου φόρτωσης θα µπορεί να 
προσαρµόζονται και θα λειτουργούν διάφορα εξαρτήµατα εργασίας 
(π.χ.περόνες, σπαστός κάδος πολλαπλών χρήσεων ). 

• Οι διαστάσεις του θα είναι οι μικρότερες δυνατές και συγκεκριμένα: 

- Ολικό µήκος  µικρότερο των 3.20 m. 

- Ολικό πλάτος µικρότερο των  1,45 m στους τροχούς και των 1,50 m 

στον κάδο.  

- Ολικό ύψος (χωρίς τον προειδοποιητικό φάρο) το πολύ έως 2 m 

• Το βάρος λειτουργίας του θα είναι τουλάχιστον 2300 κιλά, αλλά όχι 
μεγαλύτερο από 2500 κιλά.  

• Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 650 kg και η χωρητικότητα του 
κάδου φόρτωσης θα είναι 0,30 m3.   

• Ο φορτωτής να είναι καινούριος. 
• Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) 

κυλίνδρων, χωρητικότητας τουλάχιστον 2 λίτρων και ονομαστικής  
ισχύος τουλάχιστον 30 KW. 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα και έχοντας υπόψη: 

α)  Τη με αρ. με αρ. πρωτ.  5132/23-2-2018 πρόσκληση του Υπουργού 
Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού 
εξοπλισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Τη με αρ. πρωτ. 19670/15-5-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ρόδου» στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

γ)  Τη με αρ. 110/2019 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια των 
μηχανημάτων. 

δ) Τις ανάγκες του Δήμου όπως τις κατέγραψε η Δ/νση Τροχαίου Υλικού & 
Μηχανημάτων 

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα 
λήψης της παρούσας απόφασης λόγω της υποχρέωσης ολοκλήρωσης της 
πράξης εντός της διάρκειας εφαρμογής του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της πρόσκλησης Ι, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

 
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

Την τροποποίηση της με αρ. 192/2018 απόφασης του ΔΣ μόνο ως προς τον τύπο 
των 2 προτεινόμενων μηχανημάτων έργου, για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη 
άγονος, ώστε η σχετική πρόταση στον Άξονα προτεραιότητας  «H τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», 
στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  5132/23-2-2018 πρόσκλησης του Υπουργού 
Εσωτερικών και η αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 365.000,00 € να αφορά 
τα κάτωθι μηχανήματα έργου: 
• 1 νέο καλαθοφόρο όχημα ύψους εργασίας τουλάχιστον 24 μ 
• 1 νέο μικρό φορτωτή 
• 1 νέο ανατρεπόμενο φορτηγό 13t με γερανό, αρπαγή και καλάθι.  

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Καραγιάννη, Δήμος Μουτάφης, Ε. 
Παναή, Ε. Ατσίδη, Α. Παπουράς, Α. Μανωλάκης, ο Γραμματέας Α. 
Γιαννικουρής  και ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Στάγκας, ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014, την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως 
«επείγουσας ανάγκης» , την τοποθέτηση του Δημάρχου που περιγράφεται 
στο Πρακτικό της Συνεδρίασης και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  
μελών του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη       
απόφασης για το θέμα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 689/2019 Απόφαση      
( ΑΔΑ: ΩΩ8ΕΩ1Ρ-ΜΝΜ) και τον χαρακτηρισμό του θέματος «ως 
επείγουσας ανάγκης». 
 

2. Εγκρίνει    την τροποποίηση της με αρ. 192/2018 απόφασης του ΔΣ 
μόνο ως προς τον τύπο των 2 προτεινόμενων μηχανημάτων έργου, για τα 
οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος, ώστε η σχετική πρόταση στον Άξονα 
προτεραιότητας  «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της 
με αρ. πρωτ.  5132/23-2-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών και 
η αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 365.000,00 € να αφορά τα κάτωθι 
μηχανήματα έργου: 
• 1 νέο καλαθοφόρο όχημα ύψους εργασίας τουλάχιστον 24 μ 
• 1 νέο μικρό φορτωτή 
• 1 νέο ανατρεπόμενο φορτηγό 13t με γερανό, αρπαγή και καλάθι.  
 

                             

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


