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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 19-4-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 17 / 2021
Περίληψη:

Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού βάρους 3,5 τόνων με
ανατροπή από το ελεύθερο εμπόριο

Στη Σκύρο, σήμερα 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα
το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από
7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2159 από 14-4-2021
έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 -

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Για το συζητούμενο 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης είχε τεθεί υπόψη των κ.κ. δημοτικών
συμβούλων η από 18-3-2021 εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου κ. Αρβανίτη Γεωργίου,
η οποία έχει ως ακολούθως:
Το τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου έχει την ανάγκη της προμήθειας από το
ελεύθερο εμπόριο ενός μεταχειρισμένου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού βάρους 3,5 τόνων με ανατροπή.
Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας στις καθημερινές εργασίες.
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Στη περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι διαδικασίες προμηθειών του Ν.4412/2016. Λόγω του υψηλού
κόστους για την αγορά καινούργιου ημιφορτηγού προτείνεται η προμήθεια ενός μεταχειρισμένου
οχήματος, το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας και γενικότερα όλων των προϋποθέσεων
που θέτει η σχετική νομοθεσία.
Γενικά δεν επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών. Κατ’ εξαίρεση όμως, σύμφωνα με την
εγκύκλιο Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Π1/181/01.02.2012, επιτρέπεται η προμήθεια:
«I.Μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ, των Περιφερειακών Διοικήσεων και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (που προορίζονται να διατεθούν στους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης τους)
και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεως βόθρων,
καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσεως κάδων, ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζιπ, πυροσβεστικά και λοιπά.
II.Μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου (ΜΕ) των ΟΤΑ και των Περιφερειακών Διοικήσεων.
Για την προμήθεια των ανωτέρω μεταχειρισμένων θα ισχύουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις
για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.»
Η προβλεπόμενη από το άρθρο μόνο του π.δ. 330/1984 αρμοδιότητα του Νομάρχη για την έγκριση
προμήθειας από τους Δήμους αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο περιήλθε, διαδοχικά, στο Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 10 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2880/2001) και στη συνέχεια, στον αρμόδιο
Γενικό Γραμματέα, όργανο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ασκούν πλέον (από 1.1.2011)
τις αρμοδιότητες των συσταθεισών με το ν. 2503/1997 κρατικών Περιφερειών (άρθρο 280 παρ. 1 ν.
3852/2010). (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012)

Έχοντας υπόψη :
το άρθρο 83 του ΔΚΚ
το άρθρο 280 παρ. 1 ν. 3852/2010
την Πράξη 33/2012 Τμ. 7 του Ελ. Συν.
Την εγκύκλιο Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Π1/181/01.02.2012
το Π.Δ. 330/83
την Απόφ. Υπουργ. Προεδ. Κυβ.. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 421/84 τεύχος Β’), ιδίως την περίπτωση Ζ παρ. 1
τη με αρ. πρωτ.: 1691/18-3-2021 βεβαίωση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας από την
οποία προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί ειδικευμένη για το σκοπό αυτό πίστωση στο προϋπολογισμό του
Δήμου έτους 2021 , ποσού 24.800,00 € στον ΚΑ : 20-7132.012.
τη με αρ. πρωτ.: 1676/18-3-2021 Μελέτη του Δήμου Σκύρου.
την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του περιγραφόμενου οχήματος
1

Είδος αυτ/του

Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό
τόνων με ανατροπή

2

Αριθμός θέσεων

07 θέσεις

3

Κυβισμός μηχανής

2.198 cc

4

Ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν

5.

Χρησιμοποιούμενο καύσιμο

Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις
λειτουργικές
ανάγκες
του
τμήματος
Περιβάλλοντος
&
Καθαριότητας
στις
καθημερινές εργασίες.
Πετρέλαιο

βάρους

3,5

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε να ψηφίσετε σχετικά με την προμήθεια ενός Μεταχειρισμένου
Διπλοκάμπινου Ημιφορτηγού βάρους 3,5 τόνων με ανατροπή.
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο μετά από
πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συλλογή προσφορών.
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Η απόφαση του Δ.Σ να προωθηθεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.
Ελλάδας με σχετικό αίτημα του Δήμου προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Επί της ανωτέρω αίτησης και εισήγησης έχουν τοποθετηθεί θετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην
επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Σκύρου (dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr) οι δημοτικές
παρατάξεις:
α) η παράταξη Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ δια του επικεφαλής κ. Αντωνόπουλου Κυριάκου ,
β) η παράταξη ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ δια του επικεφαλής κ. Λαμπαθάκη Γεωργίου
γ) η παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δια του επικεφαλής αυτής κ. Φτούλη Ιωάννη , με την προϋπόθεση
ότι το συγκεκριμένο όχημα θα έχει την δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων από τους μικρούς
δρόμους της πόλης μας και φυσικά την αποφυγή μίσθωσης ιδιωτικών μέσων .
δ) η διοικούσα δημοτική παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ
Κατόπιν τούτων τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1/ Κάνουν δεκτή την ως άνω εισήγηση και εγκρίνουν την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου
διπλοκάμπινου ημιφορτηγού βάρους 3,5 t με ανατρεπόμενη καρότσα από το ελεύθερο εμπόριο με τα
πιο πάνω ελάχιστα χαρακτηριστικά
2/
Η παρούσα να προωθηθεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σχετικό αίτημα του
Δήμου προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 17 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

