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

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2η του μήνα Mαρτίου του έτους 2016 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  78/2016
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 26-2-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

4/26-2-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
       

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχη-

μάτων και μηχανημάτων έργου σύμφωνα με την επιτροπή της ΥΠ. ΠΡ.
ΚΥΒ.3373/390/20-3-75.

 Στην  Καρδίτσα  σήμερα  την  26η  του  μηνός  Φεβρουαρίου  του  έτους  2016,  ημέρα  της  εβδομάδος

Παρασκευή και ώρα 6.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 2852/22-2-

2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 15) Τάντος Μιχαήλ 1) Διαμαντή Ευαγγελία 

2) Αντωνίου Σωτήριος 16) Τίκας Τριαντάφυλλος 2) Λέκκας Αλέξανδρος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 17) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Ντελής Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 18) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Γούλας Σωτήριος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 19) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Βαρελάς Βάιος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 20) Παπαγεωργίου Σταύρος 6) Κρανιάς Βασίλειος

7) Γούλας Γεώργιος 21) Παπαδημητρίου Χαρίλαος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

8) Καπράνας Απόστολος 22) Τσιούκης Λάμπρος

9) Κολοκύθα Άλκηστις 23) Αμπαντζή Μαρία

10) Κουρκούνας Βασίλειος 24) Μιχαλάκης Κων/νος

11) Μαντζιάρας Παναγιώτης 25) Λέμας Ευάγγελος

12) Μπακαλάκου Σωτηρία 26) Χατζής Ηλίας

13) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 27) Σχορετσανίτης Ηλίας

14) Σβάρνας Ιωάννης



Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

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

     Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με ανάθεση
της  προμήθειας  ανταλλακτικών  και  παροχής  υπηρεσιών  επισκευής  οχημάτων  και
μηχανημάτων  έργου  σύμφωνα  με  την  επιτροπή  της  ΥΠ.  ΠΡ.  ΚΥΒ.3373/390/20-3-75και
αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του αναπληρωτή Δ/ντή Περιβάλλοντος του  Δήμου κ. Γεώργ.  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 71 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  Δήμου
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 Δήμου 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 130.000,00 ευρώ για την διενέργεια
αναθέσεων  προμήθειας  ανταλλακτικών-ελαστικών  και  28.000,00  ευρώ  για  την  παροχή
υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιούνται άμεσα οι επισκευές. 

Τα παραπάνω ποσά θα βαρύνουν τους κάτωθι κωδικούς :

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
ΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ

10-
6671.0001

Ανταλλακτικά
μεταφορικών 

μέσων

Cpv 34300000-0
Μέρη και

εξαρτήματα για
αυτοκίνητα

οχήματα και για
τους κινητήρες

τους

3.000,00

20-
6672.0002

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων

59.000,00

20-
6672.0003

Προμήθεια ελαστικών
οχημάτων

15.000,00



30-
6672.0001

Προμήθεια ελαστικών 2.000,00

30-
6672.0003

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων

45.000,00

35-
6672.0002

Προμήθεια
ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων
6.000,00

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

10-
6263.0001

Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 50110000-9

Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

1.000 

20-
6264.0001

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων

10.000

30-
6264.0001

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων

15.000

35-
6264.0001

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων

2.000

για το έτος 2016. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν στην προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών
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 Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν
γένει  Ν.Π.Δ.Δ.  κ.λ.π.  περί  ων  το  άρθρ.  1  του  Ν.Δ.  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-ελαστικών  για τα αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στο Δημόσιο, τα Νομικά
Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.)  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 Διοικήσεως Πρωτευούσης (βλ. α.ν. 44/1936) και που δεν διαθέτουν συνεργείο
επισκευής αυτοκινήτων, απαιτείται ως «ουσιώδες δικαιολογητικό 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  Δημάρχου  και  αποτελείται  από
υπαλλήλους του Δήμου, 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  Δήμου,  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  Δήμου,  που
παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και μάλιστα ανεξαρτήτως του
ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης.

Επίσης σύμφωνα με το Ελεγκτικό  Συνέδριο στις αποφάσεις του με αρίθ.
062/2014  πράξη  ΣΤ  κλιμακίου,   077/2014  πράξη  ΣΤ  κλιμακίου,  0103/2014  πράξη  ΣΤ
κλιμακίου,  0129/2014 πράξη Ζ  κλιμακίου,  0243/2014 πράξη  VI κλιμακίου,  02656/2014
πράξη  VI κλιμακίου,  02884/2014 πράξη  VI κλιμακίου,  03372/2014 πράξη  VI κλιμακίου
αναφέρουν ότι σύμφωνα τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων του ν. 3852/2010 και της
οικ.3373/390/20.3.1975 υ.α. συνάγεται ότι η Επιτροπή που προβλέπεται στην ανωτέρω υ.α.
είναι  αρμόδια για την ανάθεση σε εξωτερικό  ιδιωτικό συνεργείο  εργασιών επισκευής και
συντήρησης οχημάτων, μόνο όμως για όσα οχήματα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν
ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί
η  διαδικασία  που  προβλέπεται  στην  ίδια  υπουργική  απόφαση  (βλ.  αναλυτικά  ανωτέρω
αναφορικά με τους δήμους που διαθέτουν δημοτικό συνεργείο). 

Επίσης σύμφωνα με την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι « Το Δημοτικό
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
Δήμου.  (άρθρα  65  και  72  του  Ν.3852/2010).  Όσον  αφορά  ειδικότερα  στην  έγκριση
διενέργειας  ορισμένης  δημοτικής  προμήθειας,  η  αρμοδιότητα  ανήκει  στο  Δημοτικό
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  συνάγονται  τα  παρακάτω
συμπεράσματα:

1.  ότι πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε δημοτικής προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας
απαιτείται  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  έγκριση  διενέργειας  της
προμήθειας ή υπηρεσίας αυτής.  

2.  ότι  σύμφωνα  τη  συνδυαστική  ερμηνεία  των  διατάξεων  του  ν.  3852/2010  και  της
ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒ 3373/390/20.3.1975  συνάγεται  ότι  η  Επιτροπή  που  προβλέπεται  στην
ανωτέρω Υ.Α. είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών
καθώς και  της  προμήθειας  ανταλλακτικών στην ειδικότερη περίπτωση της  επισκευής
οχημάτων  του  Δήμου  που  παρουσιάζουν  βλάβη  ή  έχουν  ανάγκη  συντήρησης  ή
επισκευής  και  μάλιστα  ανεξαρτήτως  του  ύψους  της  απαιτούμενης  κατά  περίπτωση
δαπάνης.

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

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

αποφάσισε ομόφωνα

A.   Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης των παρακάτω προμηθειών ανταλλακτικών-ελαστικών



Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
ΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ

10-
6671.0001

Ανταλλακτικά
μεταφορικών 

μέσων

Cpv 34300000-0
Μέρη και

εξαρτήματα για
αυτοκίνητα

οχήματα και για
τους κινητήρες

τους

3.000,00

20-
6672.0002

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων

59.000,00

20-
6672.0003

Προμήθεια ελαστικών
οχημάτων

15.000,00

30-
6672.0001

Προμήθεια ελαστικών 2.000,00

30-
6672.0003

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων

45.000,00

35-
6672.0002

Προμήθεια
ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων
6.000,00

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Β.  Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης των παρακάτω υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
ΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ
10-

6263.0001
Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων 50110000-9
Υπηρεσίες επισκευής

και συντήρησης
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

1.000 

20-
6264.0001

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων

10.000

30-
6264.0001

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων

15.000

35-
6264.0001

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων

2.000

τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  την
εισήγηση της υπηρεσίας

    Πρόκειται  για  την  επισκευή  των  71 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 Δήμου Καρδίτσας.  

                                                    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Αραμπατζής, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση



Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 78/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


