
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 5/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δώδεκα (12) του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 5/8.4.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Δέας Παύλος 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23 Ζιούπου  Άννα 

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

2 Λιόντας  Γεώργιος 

3 Ζούνη Στέλλα 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ορμύλιας Αναστάσιος 

Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος αποχώρησε στο 3
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 

Αριθμός θέματος : 11
ο 

 Λήψη απόφασης για την αγορά – προμήθεια καλαθοφόρου 

οχήματος 

Αριθμός Απόφασης : 140  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 11ο θέμα και 

έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε ότι: «: «Ο 

Δήμος Πολυγύρου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου όπως η αλλαγή 
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των καμμένων λαμπτήρων στα φωτιστικά του Δήμου, η τοποθέτηση γιρλάντων κ.λ.π., προτίθεται να 

προμηθευτεί ένα μεταχειρισμένο καλαθοφόρο όχημα (μέχρι 26 ετών), 3000-4000 cc, με ύψος 

βραχιόνων πάνω από 14 μ. και κινητήρα πετρελαίου. Είναι επιτρεπτή, κατ΄ αρχήν, η προμήθεια από 

τους Δήμους καλαθοφόρου οχήματος, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών τους.  

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 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 συσταθησών με το ν. 2503/1997 κρατικών Περιφερειών (άρθρο 280 παρ. 1 ν. 

3852/2010).  

Η διαδικασία της προμήθειας του καλαθοφόρου οχήματος θα ακολουθήσει την νομοθεσία 

που προβλέπεται για τις προμήθειες των ΟΤΑ και θα πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας 

και γενικότερα όλων των προϋποθέσεων που θέτει η σχετική νομοθεσία. 

Η αξία της προμήθειας του οχήματος θα είναι 15.000,00 € με σχετική πίστωση στον Κ.Α. 

02.30.7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και θα γίνει με την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη του  

- το άρθρο 83 του ΔΚΚ 

- το άρθρο 280 παρ. 1 ν. 3852/2010 

- 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  

- την 116/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

- την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος για την κάλυψη 

των αναγκών των υπηρεσιών του και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 

 

1. Την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος (μέχρι 26 

ετών), 3000-4000 cc, με ύψος βραχιόνων πάνω από 14 μ. και κινητήρα 

πετρελαίου από το ελεύθερο εμπόριο. 

2. Τα χαρακτηριστικά του καλαθοφόρου οχήματος έχουν ως εξής:  
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1 Είδος αυτ/του  Καλαθοφόρο όχημα  

2 Κινητήρας  Τετράχρονος, πετρελαιοκίνητος, 

υδρόψυκτος, ισχύος 86 PS 

3 Κυβισμός μηχανής 3000-4000 cc 

4 Ανάγκες που πρόκειται να 

καλυφθούν 

Aλλαγή των καμμένων 

λαμπτήρων στα φωτιστικά του 

Δήμου, η τοποθέτηση 

γιρλάντων κ.λ.π 

5 Μικτό βάρος 5,9 τον. 

 

3. Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

4. Η παρούσα να προωθηθεί στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με 

σχετικό αίτημα του Δήμου προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.  

 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι οκτώ (8) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 

της μείζονος μειοψηφίας  κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, 

Τσινάς Αργύριος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, Ματθαίου 

Αθανάσιος, Ξάκης Ιώαννης και Ζιούπου Άννα 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 140/2016 
 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 21-4-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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