
             

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου  του έτους 2014 
και ώρα 9.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 63/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/1/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
2/27-1-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
Αριθ. Πρωτ.:   

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

  Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών 
                        επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1716/23-1-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Μουζιούρας Νικόλαος 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Σούφλα Ουρανία 2) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Τσιούκης Λάµπρος 3) Ντελής Ιωάννης 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Χλαπάνας Ηλίας 4) Γιοβάνης Γεώργιος 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  21) Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Κωτούλας Φίλιππος  25) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11) Μαρκινός Αθανάσιος  26) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  29) Χάρµπας Θωµάς  

15) Παπαγεωργίου Σταύρος    

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 



             

 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

--------------------------------------  

   
                     
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από διαλογική συζήτηση σχετικά µε     
“Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών  επισκευής 
οχηµάτων και µηχανηµάτων”  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Γεωργ. Αγγέλου ο οποίος  ανέφερε τα εξής: 
 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στον καθορισµό του τρόπου  της διενεργείας της προµηθείας 

ανταλλακτικών και της παροχής υπηρεσιών για την επισκευή των 70 οχηµάτων (φορτηγά 

απορριµµατοφόρα, φορτηγά ανατρεπόµενα, φορτηγά βυτία κατάβρεξης και πυρόσβεσης, φορτηγά 

ανατρεπόµενα µε γερανό παπαγάλο, φορτηγά κλειστά, ηµιφορτηγά, ηµιφορτηγά 4X4, Ι.Χ. επιβατηγά, 

δίκυκλες µηχανές, δίκυκλα µοτοποδήλατα, τρέιλερ) και µηχανηµάτων έργων (φορτωτές, εκσκαφείς, 

φορτωτάκια, καδοπλυντήρια, σάρωθρα, καλαθοφόρα, οδοστρωτήρες, προωθητήρες γαιών 

(µπουλντόζες, γκρέιντερ) του ∆ήµου Καρδίτσας.   

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουµε την άµεση και επιτακτική ανάγκη προµήθειας 

ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και οµαλή λειτουργία 

των εν λόγω οχηµάτων µηχανηµάτων, µε απώτερο σκοπό την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας.  

  Σας πληροφορούµε ότι τα εν λόγω οχήµατα και τα µηχανήµατα έργων, είναι πολλών 
διαφορετικών τύπων και δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη των βλαβών που πιθανόν να παρουσιαστούν σε 
αυτά, καθώς επίσης δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη για τα διάφορα είδη ανταλλακτικών, τα οποία πιθανόν 
να χρειαστούν για την επισκευή τους. Σηµειώνουµε ότι τα οχήµατα καθώς και τα µηχανήµατα έργου, 
παρουσιάζουν διαφορετικές βλάβες κάθε φορά και πολλές φορές ακινητοποιούνται κατά την ώρα της 
εργασίας τους στον δρόµο. Είναι σαφές ότι η προµήθεια των ανταλλακτικών και η επισκευή των 
οχηµάτων - µηχανηµάτων θα πρέπει να γίνεται άµεσα, χωρίς καθυστερήσεις . Είναι γεγονός ότι η 
αµεσότητα στην αποκατάσταση των βλαβών των οχηµάτων - µηχανηµάτων, συνεισφέρει στην βελτίωση 
της παραγωγικότητας του εν λόγω εξοπλισµού. 

Προτείνουµε : όπως χρησιµοποιηθεί το ποσόν των 108.125,00,00 ευρώ για την ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

απευθείας αναθέσεων προµήθειας ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να 

πραγµατοποιούνται άµεσα οι επισκευές.  

Το ποσόν των 108.125 ευρώ θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς : 

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

10-6263.0001  Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2.500 

20-6264.0000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000 

30-6263.0000  Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000 

30-6264.0000  Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 11.250 



             

 

35-6264.0000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.625 

10-6671.0000  Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 3.000 

20-6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 35.000 

30-6672.0000  Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 26.250 

35-6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 4.500 

Σύνολο 108.125 € 

 

για το έτος 2014. Το ποσόν αυτό θα διατεθεί στην προµήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών, 

µετά από την σχετική έρευνα αγοράς, κατά περίπτωση βλάβης και είδους οχήµατος ή µηχανήµατος.  
 
 Σύµφωνα µε την Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 96/2012 αναφέρετε ότι  κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 
11 του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ Α΄ 117) Οικ.3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 
προµηθείας καυσίµων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.∆. 2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 
349), όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ.4993/745/24.4.1975 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β΄ 489), 
καθορίζεται, µεταξύ άλλων, η διαδικασία επισκευής και συντήρησης και προµήθειας ανταλλακτικών για τα 
αυτοκίνητα οχήµατα που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και 
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Ειδικότερα, για την προµήθεια των αναγκαίων 
ανταλλακτικών καθώς και την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχηµάτων των Ο.Τ.Α., που 
εδρεύουν στην Περιοχή τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (βλ. α.ν. 44/1936) και που δεν διαθέτουν 
συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, απαιτείται ως «ουσιώδες δικαιολογητικόν της πραγµατοποιούµενης 
εκάστοτε δαπάνης» η έκδοση «δελτίου ή εντολής  επιθεωρήσεως και επισκευής οχήµατος» από το 
Γραφείο Κίνησης της αρµόδιας Νοµαρχίας (και ήδη Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 
2503/1997) ή, εφόσον έχει συγκροτηθεί, από το Γραφείο Κίνησης του ενδιαφερόµενου Ο.Τ.Α. Στην εν 
λόγω «εντολή» αναγράφονται, περιληπτικά, στοιχεία αναφερόµενα στο είδος της συντήρησης ή 
επισκευής, οι απαιτούµενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά. Αντίτυπο του εν 
λόγω «δελτίου ή εντολής», πρέπει να παραδίδεται στην αρµόδια Επιτροπή συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων οχηµάτων της υπηρεσίας, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και αποτελείται 
από υπαλλήλους του ∆ήµου, από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός, εφόσον υπάρχει. Το έργο της 
ανωτέρω Επιτροπής, η οποία επιλαµβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών, ανεξαρτήτως του 
ύψους της απαιτούµενης κατά περίπτωση δαπάνης, συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή 
συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο, µε βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου». 
 Με τα δεδοµένα αυτά και σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στην προηγούµενη σκέψη της 
παρούσας, το Τµήµα κρίνει ότι η αρµοδιότητα της ανάθεσης των επίµαχων εργασιών επισκευής και 
προµήθειας ανταλλακτικών δεν ανήκε στα αναφερόµενα στο άρθρο  23 παρ. 2 του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  αλλά στην Επιτροπή συντήρησης και επισκευής 
οχηµάτων του ∆ήµου, η οποία είναι και το µόνο αρµόδιο όργανο για την ανάθεση των σχετικών 
υπηρεσιών καθώς και της προµήθειας ανταλλακτικών στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής 
οχηµάτων του ∆ήµου, που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και µάλιστα 
ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούµενης κατά περίπτωση δαπάνης. 
 

  Επίσης σύµφωνα µε την Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι « Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για 
κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής 



             

 

διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου. (άρθρα 65 και 72 του 
Ν.3852/2010). Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η 
αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε 
απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την 
έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, 
αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.» 
 
Από τις  ανωτέρω Πράξεις  του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται το συµπέρασµα ότι πριν από τη 
διενέργεια οποιασδήποτε δηµοτικής προµήθειας ή παροχής υπηρεσίας  απαιτείται απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας ή υπηρεσίας αυτής. 
 

Καλείται το σώµα να αποφασίσει τον τρόπο ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών. 

  
2. Τις τοποθετήσεις , απόψεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα  πρακτικά της συνεδρίασης 

 

                      αποφάσισε οµόφωνα 

 

Α. Καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης των παρακάτω  προµηθειών  
 

10-6671.0000  Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 3.000 

20-6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 35.000 

30-6672.0000  Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 26.250 

35-6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 4.500 
 

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ                     68.750,00 
 
µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης για το έτος 2014. 

 

 
 

Β. Καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης των παρακάτω  παροχών υπηρεσίας 
 

10-6263.0001  Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2.500 

20-6264.0000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000 

30-6263.0000  Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000 

30-6264.0000  Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 11.250 



             

 

35-6264.0000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.625 
 
                                                              ΣΥΝΟΛΟ                                        39.375,00 
 
µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης  για το έτος 2014. 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
 Σύµβουλοι κ.κ. Βερίλλης, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος, Τσαντήλας, Μπατζιάκας, Αρχοντής, 
λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.  
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 63/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             

 

 


