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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 12 της 30/08/2018

  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ
Αριθμ.Απόφασης  288/2018

                                    Ανάκληση της αριθμ. 177/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την
                                         προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων φορτηγών ανατρεπόμενω από το ελεύθερο εμπόριο και  
                                         έγκριση προμήθειας ενός καινούργιου φορτηγού ανατρεπόμενου
Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018
ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 20.00  συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ
ύστερα από την αριθμ. 12655/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου  67 παρ.5 του ν. 3852/2010  και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα τουΔήμου.
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:       
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1.- Νανούλης Θεοφάνης
2.- Τσιχίτας Χρήστος 2.- Θεοδωρούλης Κλεάνθης
3.-Σωτηρίου Σωτήριος 3.- Αραμπατζής; Μιλτιάδης
4.- Κουκούτσης Ιωάννης 4.- Βισβίκης Βάϊος
5. Ρεντζιάς Αντώνιος 5. Πινάκα Ιωάννα
6 Χατζούλης Χρήστος 6.-Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή
7. Μπακαλόπουλος Ιωάννης 7.-Αγγλοπούλου-Μερτζανίδου Όλγα
8.-Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος 8.- Πασχούδης Γεώργιος
9- Φιλιππούλης Κων/νος
10.- Καλέτσιος Σπυρίδων
11.- Χατζούλης Αχιλλέας
12.- Μακρόπουλος Ευάγγελος
13.-Τσινούλης Τριαντάφυλλος
14. Ρίζος Κομήτσας
15. Χατζούλης Βασίλειος
16- Ζαχαριάς Ιωάννης
17. -Σκρίμπας Γεώργιος
18- Καρυούδης Γεώργιος
19. Σταμουλάκης Βασίλειος

Επίσης παραβρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος
Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του Δήμου
υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε
το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι:
Με την αριθμ. 177/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμήθεια δύο (2) 
μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο.
Επειδή όμως μετά το πέρας της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και επειδή η χρηματοδότηση προέρχεται από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση προτείνω την ανάκληση της 
παραπάνω απόφασης και την έγκριση της προμήθειας ενός (1) καινούργιου φορτηγού ανατρεπόμενου.
Το παραπάνω φορτηγό θα χρησιμοποιηθεί σε έργα της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη διάστρωση οδών
με θραυστά υλικά στα οποία θα αναλαμβάνουν τη μεταφορά των υλικών αυτών.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω προμήθειας, θα είναι γρηγορότερη και αμεσότερη παρέμβαση σε
μικροέργα και σε ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν εξ ιδίων. Η οδοστρωσία θα επιταχυνθεί
σημαντικά και μπορεί να γίνει ακόμα και σε μικρή κλίμακα με τα μέσα του Δήμου. Θα
διευκολυνθεί η ανακούφιση πληττόμενων περιοχών σε περιπτώσεις πλημμύρας ή διαρροών, θα
γίνεται ευχερέστερα η μεταφορά και απομάκρυνση μπάζων φερτών υλικών αλλά και φυτικής γης,
όπου αυτό χρειάζεται.
Βοήθεια θα υπάρξει στη διαμόρφωση πάρκων και ιδιαίτερα στη μεταφορά χώματος και θραυστών
υλικών, όπως και στη φύτευση δέντρων και στην δημιουργία υπόγειων δικτύων σωληνώσεων.
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) 
Με βάση τα ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την προμήθεια ενός (1) καινούργιου
φορτηγού ανατρεπόμενου  από το ελεύθερο εμπόριο. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του 
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
την αριθμ. 19776/15-5-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εντάχθηκε η πράξη
του Δήμου Κιλελέρ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια του παραπάνω φορτηγού
 τη βεβαίωση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι έχει
προβλεφθεί ειδικευμένη για το σκοπό αυτό πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018,
ποσό  147.200,00€ στον ΚΑ 02.30.7132.01 
την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού ανατρεπόμενου
Την αριθμ. 177/2018 απόφαση του Δ.Σ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- ΑΝΑΚΑΛΕΙ την αριθμ. 177/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την  προμήθεια
δύο (2) μεταχειρισμένων φορτηγών ανατρεπόμενω από το ελεύθερο εμπόριο για τον λόγο ότι δεν
παρουσιάσθηκε κανένας ενδιαφερόμενος μετά το πέρας της προθεσμίας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού. 
2.- ΕΓΚΡΙΝΕΙ την προμήθεια  ενός (1) καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου ανατρεπόμενο από το
ελεύθερο εμπόριο με τα εξής χαρακτηριστικά.

1 Είδος φορτηγού αυτοκινήτου Καινούργιο 3 ή 4αξονικό ανατρεπόμενο 

2 Αριθμός θέσεων 2 θέσεις συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού

3 Ιπποδύναμη μηχανής > 380 PS

4 Ανάγκες που πρόκειται να

καλυφθούν

Μεταφορά χωματουργικών και δομικών υλικών για

τις συντηρήσεις οδικού και αγροτικού δικτύου

οδοποιϊας.

5 Ωφέλιμο φορτίο (για τα φορτηγά) > 20 tn

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4412/2016.
Η παρούσα να προωθηθεί στον Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδας με σχετικό αίτημα του Δήμου προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. 
Στη περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι διαδικασίες προμηθειών του Ν.4412/2016.       

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 288/2018
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:               
 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη                    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
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