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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 1/2023  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
20:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μετά 
από αναβολή), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 577/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   11.   Ντόντος Γεώργιος    

2. Καραναστάσης Αθανάσιος  12.   Κρικώνης Χρ. 

3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή  13.   Κολλάτος Κων/νος   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κοντογιάννης Ιωαν. 

5. Σίμος Βασ.  15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.   16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Αργυρίου Ιωάννης  

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Κωστή Μαρία   

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19.   Χαδουλός Κων.     

10. Βλάχος Αθαν.  20.   --- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης      5. Νταναβάρα Αργυρή 

2. Τσεργάς Κων/νος     6.  Τσούγιας Χρήστος 

3. Κυρίτσης Γεώργιος     7.  Μητσογιάννης Nικ. 

4. Σαΐτης Αστέριος     8.   Ζησάκη Ξανθή 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων 
παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Όσσας, Μακρυχωρίου, Καλλιπεύκης & Κρανέας (θέμα 8ο & 9ο). 
   

 Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση  ύπαρξης  
απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (17ο). «Περί προμήθειας ενός (1) οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο» 
Αριθμός   Απόφασης  ( 17 ) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης. 
 
 Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκούν συγκοινωνιακό έργο για την  
εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιφέρειάς τους, σύμφωνα τις διατάξεις 



του άρθρου 83 του ΔΚΚ. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες για την άσκηση 
συγκοινωνιακού έργου, αλλά και τη μεταφορά μαθητών ή την εξυπηρέτηση άλλων 
αναγκών του Δήμου μας.  

 
Στη περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι διαδικασίες προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω 

του υψηλού κόστους για την αγορά καινούργιων οχημάτων προτείνουμε την προμήθεια 
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)  
 

 Δεδομένου ότι έχει έρθει έγκριση χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τεμπών» 
(ΑΔΑ:66Η646ΜΤΛ6-125) και λόγω ότι ο Δήμος δεν έχει κάποιο όχημα για την περισυλλογή 
αδέσποτων ζώων για τις αυξανόμενες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

1. Την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος,  Φορτηγάκι όχημα τύπου 
κλούβα, κοινό μη ανατρεπόμενο, δύο (2) θέσεων, πετρελαιοκίνητο, από 2.300 ως 
2.500 κυβικά,  με τύπο κινητήρα Euro 3 και μοντέλο από το έτος 2003 και μετά, από 
το ελεύθερο εμπόριο. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, την εισήγηση του θέματος, την 
βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων, την 
ανάγκη της προμήθειας  και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

1. Την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος,  Φορτηγάκι όχημα τύπου κλούβα, 
κοινό μη ανατρεπόμενο,   δύο (2) θέσεων, πετρελαιοκίνητο, από 2.300 ως 2.500 
κυβικά,  με τύπο κινητήρα Euro 3 και μοντέλο από το έτος 2003 και μετά, από το 
ελεύθερο εμπόριο. 
 



2. Η παρούσα να προωθηθεί στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σχετικό αίτημα του 
Δήμου προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 17/2023 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                      (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
        Μαϊμάρης Δημήτριος 


