
                     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 2191/19.01.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  004/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Προμήθεια δύο (2) καινούργιων Ηλεκτροκίνητων 

Οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο 

 

Σήμερα την 18η  Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1523/12.01.2018 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  12.01.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                     

                                                                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να 

συζητηθεί το κατεπείγον 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Προμήθεια δύο (2) 

καινούργιων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο», λόγω του επείγοντος του 

θέματος 

                 ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούργιων 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 2120/18.01.2018 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

 «Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) καινούργιων ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Τα οχήματα θα είναι κατάλληλα για τη 

μεταφορά δύο (2) επιβατών. 

Είναι γνωστό ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου μας καλούνται σε καθημερινή βάση να 

εκτελέσουν προγραμματισμένες εργασίες όπως επιβλέψεις έργων και συνεργείων, σύνταξη 

επιμετρήσεων αλλά και να επέμβουν σε έκτακτα περιστατικά. Η έλλειψη οχημάτων δυσχεραίνει 

την εκτέλεση των εργασιών αυτών, τόσο των έκτακτων όσο και των προγραμματισμένων, με 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των συμβάντων και 

δυσλειτουργίες στη λειτουργία του Δήμου, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στους δημότες και 

κατοίκους του Δήμου μας. Η προμήθεια των οχημάτων αυτών κρίνεται άκρως απαραίτητη διότι 

α) θα διευκολύνει σε μέγιστο βαθμό τις Υπηρεσίες του Δήμου και το επιστημονικό προσωπικό 

της το οποίο θα τα χρησιμοποιεί, καθότι ως γνωστό η άμεση επέμβαση των υπαλλήλων του 

Δήμου και ιδιαιτέρως του επιστημονικού προσωπικού της σε κάθε περιστατικό που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν είναι καίριας σημασίας και β) θα εξομαλύνει την λειτουργία του Δήμου προς 

όφελος των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου μας.  

Τα οχήματα αυτά θα είναι ηλεκτροκίνητα, με αποτέλεσμα το συνολικό οικονομικό όφελος 

για το Δήμο από τη χρήση των οχημάτων να είναι σημαντικό για όλο τον κύκλο ζωής των 

οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα 

καυσαέρια, δεδομένου ότι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα δεν εκπέμπουν ρύπους.  

 

Η έγκριση της προμήθειας παρέχεται έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

και σχετικό αίτημα του ΟΤΑ. Το αίτημα συνοδεύεται από σχετικό πληροφοριακό δελτίο, το 

οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο τα στοιχεία του προς αγορά αυτοκινήτου (το είδος, τον κυβισμό, 

τον αριθμό θέσεων του κ.λ.π.) αλλά και πληροφορίες που αφορούν στην αναγκαιότητα της 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/5265_7132-apofash-dhmot-shmv-gia-agora-oxhmatos.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/5265_7132-aitisi-se-gg-gia-agora-aytokinitoy.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/103265_ypodeigma_1.doc
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αγοράς του, στον αριθμό των αυτοκινήτων που κατέχει ήδη η Υπηρεσία που αιτείται την αγορά, 

κ.α. (Εγγρ. ΥΠΕΣΔΔΑ 372/1709/26.01.1999). 

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). 

Εξάλλου, οι Ο.Τ.Α. εξαιρούνται ρητώς από τη διαδικασία που προβλέπει η Υ.Α. 

6400/2060/1984 (πλήρως αιτιολογημένη αίτηση με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 

μόνο στοιχ. Α΄ παρ. 2 της ανωτέρω Υ.Α.), όταν πρόκειται να προβούν στην προμήθεια 

επιβατηγών αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 

Είναι επιτρεπτή, κατ΄αρχήν, η προμήθεια από τους Δήμους επιβατηγών αυτοκινήτων, 

χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 

τους. 

Τα αυτοκίνητα δε αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται από το Δήμαρχο, αλλά υπό 

προϋποθέσεις και από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου για τις εντός των ορίων 

αυτού υπηρεσιακές μετακινήσεις τους (βλ. και άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2503/1997, ΦΕΚ Α΄ 107). 

Η εν λόγω προμήθεια, που μπορεί να πραγματοποιηθεί νομίμως και από το ελεύθερο 

εμπόριο, πρέπει να αφορά σε αυτοκίνητα που πληρούν, ανάλογα με την υπηρεσία για την οποία 

προορίζονται, τις προδιαγραφές του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 129/2534/20.1.2010 (κυβισμός, όριο 

εκπομπής CO2, κατανάλωση βενζίνης, τιμή). (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012)(Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 

Πράξη 341/2015). 

Για την εν λόγω προμήθεια έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 20.000,00 €, στον Κ.Α. 

30.7132.0004, για το έτος 2018 από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου. 

 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 
 

 Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως ισχύει, και ιδίως το 209ο άρθρο, παρ. 9, εδάφιο β. 

 Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000006335_S0000103265
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051721
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=4704&searchresults=1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=4704&searchresults=1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000015708_N0000016572_S0000074578
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000015708_N0000016572_S0000074578
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000024992_N0000024997_S0000121907
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000024992_N0000024997_S0000121907
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 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.4013/2011 «Περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-

07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π. Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προμήθεια δύο (2) καινούργιων 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010. 
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Β. Εγκρίνει την αναγκαιότητα της προμήθεια δύο (2) καινούργιων ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

από το ελεύθερο εμπόριο. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 64ΦΕΩΕΒ-Ρ4Β


		2018-01-19T10:38:21+0200
	Athens




