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ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

 Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Αϋ).

 Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςθ Τπουργοφ Προεδρίασ (ΦΕΚ 
349/Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οικ. 4993/745/24-4-1975 
όμοια Απόφαςθ (ΦΕΚ 489/Βϋ).

 11389/8-3-1993Απόφαςθ Τπουργοφ Εςωτερικϊν –ΕΚΠΟΣΑ 
(ΦΕΚ 185/Βϋ).

 Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Αϋ).

 Παρ. 9 και 10 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ 
προςτζκθκαν με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263/Αϋ).

 Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Αϋ).
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ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

 Όλουσ τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθν Κεντρικι 
Κυβζρνθςθ, τθ Γενικι Κυβζρνθςθ και ςτο δθμόςιο 
τομζα.

 Αυτοκίνθτα – οχιματα (μθχανοκίνθτα οχιματα, τα 
οποία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθ μεταφορά 
προςϊπων ι πραγμάτων ι για τθ ρυμοφλκθςθ ςτισ 
οδοφσ οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
μεταφορά προςϊπων ι πραγμάτων). 

 Επιβατθγά αυτοκίνθτα, λεωφορεία, φορτθγά.

 Δεν περιλαμβάνονται τα οχιματα, όπωσ οι γεωργικοί 
ελκυςτιρεσ και τα μθχανιματα ζργου.
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 Κάκε όχθμα που ζχει υποςτεί βλάβθ ι πρζπει να 
ςυντθρθκεί, κα επιςκευάηεται ι κα ςυντθρείται ςτο 
δθμοτικό ςυνεργείο ι ςε ιδιωτικό ςυνεργείο, εφόςον ο 
διμοσ δεν διακζτει δικό του ςυνεργείο. 

 Η ειςαγωγι του οχιματοσ ςτο ςυνεργείο κα γίνεται, αφοφ 
εκδοκεί προθγοφμενα από το γραφείο κίνθςθσ «δελτίο ι 
εντολι επικεϊρθςθσ και επιςκευισ οχιματοσ». 

 το δελτίο κα αναγράφονται αναλυτικά το είδοσ τθσ 
ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ, οι απαιτοφμενεσ επιςκευαςτικζσ 
εργαςίεσ, τα αναγκαία ανταλλακτικά, κλπ., εφόςον αυτό 
είναι δυνατόν.
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 Αντίτυπο του «δελτίου ι εντολισ επικεϊρθςθσ και επιςκευισ 
οχιματοσ», πρζπει να παραδίδεται ςτθν αρμόδια Επιτροπι 
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αυτοκινιτων οχθμάτων, θ οποία 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμάρχου και αποτελείται από 
υπαλλιλουσ του Διμου, από τουσ οποίουσ ζνασ τουλάχιςτον 
τεχνικόσ, εφόςον υπάρχει (78/2011, 95, 96/2012 Πράξεισ VII 
Σμιματοσ). 

 Σο ζργο τθσ Επιτροπισ, θ οποία επιλαμβάνεται όλων των 
επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ 
απαιτοφμενθσ κατά περίπτωςθ δαπάνθσ, ςυνίςταται ςτθν 
ανάκεςθ των εργαςιϊν επιςκευισ ι ςυντιρθςθσ ςε ιδιωτικό 
ςυνεργείο, με βάςθ τισ ενδείξεισ του παραπάνω «δελτίου» (Σϋ 
Κλιμ. 103/2014, VI Σμ. 2884, 3272/2014, VII Σμ.  Πρ. 33, 189, 
301/2009, 83, 204/2010, 72, 96/2012, Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. VII 
Σμ. 109, 183, 244, 350, 351/2013, 180, 196/2014, πρ. Βϋ Κλιμ. 
44, 50, 52, 53, 54, 55/2014).
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 Δεν είναι νόμιμθ θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν και 
των εργαςιϊν επιςκευισ από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι τον 
Διμαρχο, διότι αποτελοφν αναρμόδια όργανα (33/2009, 83, 
204/2010, 78/2011, 95, 96/2012 Πράξεισ VII Σμιματοσ, 109, 244, 
350, 351/2013 , 180/2014 Πράξεισ Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. VII 
Σμιμα, Πράξεισ Βϋ Κλιμ. 50, 52, 53, 54, 55/2014).

 Η Επιτροπι ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αυτοκινιτων οχθμάτων 
του Διμου, αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο για τθν ανάκεςθ 
των ανωτζρω εργαςιϊν και μάλιςτα ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ 
απαιτοφμενθσ κατά περίπτωςθ δαπάνθσ.

 Επίςθσ, θ δαπάνθ είναι μθ κανονικι, όταν δεν εκδίδεται «δελτίο 
ι εντολι επικεωριςεωσ και επιςκευισ οχιματοσ», με τθν 
αιτιολογία τθσ μθ φπαρξθσ Γραφείου Κίνθςθσ, διότι ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, το δελτίο εκδίδεται από τθν αρμόδια υπθρεςία 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (33/2009 Πράξθ VII Σμιματοσ).
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 Με τθν ειςαγωγι του αυτοκινιτου, το δθμοτικό 
ςυνεργείο υποχρεοφται να το επικεωριςει, να εντοπίςει 
τισ ενδεχόμενεσ βλάβεσ, να προςδιορίςει τισ αναγκαίεσ 
εργαςίεσ επιςκευισ και να κακορίςει τα ανταλλακτικά ι 
τα εξαρτιματα, που είναι απαραίτθτα για τθν επιςκευι ι 
ςυντιρθςι του. 

 Για το ςκοπό αυτό το δθμοτικό ι ιδιωτικό ςυνεργείο 
εκδίδει το «δελτίο τεχνικισ επικεϊρθςθσ και επιςκευισ 
αυτοκινιτου», ςτο οποίο καταγράφει τισ τεχνικζσ 
διαπιςτϊςεισ, όλεσ τισ επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ που 
ζκανε, όπωσ και τα ανταλλακτικά και εξαρτιματα που 
χρθςιμοποίθςε για τθν επιςκευι του αυτοκινιτου.
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 Σο «δελτίο τεχνικισ επικεϊρθςθσ και επιςκευισ αυτοκινιτου», 
που εκδίδει το δθμοτικό ι ιδιωτικό ςυνεργείο αποτελεί 
ουςιϊδεσ δικαιολογθτικό τθσ κάκε δαπάνθσ, επιςυνάπτεται 
ςτο ΧΕΠ και υπογράφεται από τον:

α) προϊςτάμενο του δθμοτικοφ ι ιδιωτικοφ ςυνεργείου, 

β) τεχνίτθ που αςχολικθκε με τθν εργαςία και 

γ) οδθγό του οχιματοσ. 

 Μθ κανονικι κεωρείται θ δαπάνθ ςε περίπτωςθ μθ 
υπογραφισ  του δελτίου από τουσ παραπάνω (189/2009 Πράξθ 
VII Σμιματοσ).

 Με το δελτίο βεβαιϊνεται θ καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και θ 
τοποκζτθςθ των ανταλλακτικϊν, εξαρτθμάτων, κλπ, που 
αγοράςτθκαν για το ςκοπό αυτό από τθν Επιτροπι ι αυτϊν 
που χρθςιμοποιικθκαν από τθν αποκικθ.
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 Με αίτθςθ του δθμοτικοφ ςυνεργείου ενεργείται θ προμικεια 
των αναγκαίων για τθν επιςκευι ανταλλακτικϊν, ελαςτικϊν, 
ηαντϊν, κλπ, ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ κατά περίπτωςθ 
δαπάνθσ, από τθν Επιτροπι ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των 
αυτοκινιτων οχθμάτων.

 Η Επιτροπι ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμάρχου, μετά 
από κλιρωςθ και ανάρτθςθ τθσ απόφαςθσ ςτο «διαφγεια» και 
αποτελείται από τρεισ (3) δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ. 
Σουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ Επιτροπισ πρζπει να είναι τεχνικόσ, 
εφόςον υπθρετεί.

 Εάν το δθμοτικό ςυνεργείο δεν μπορεί να επιςκευάςει το 
αυτοκίνθτο ι κάποιο μζροσ αυτοφ, εκδίδει βεβαίωςθ ςτθν 
οποία αιτιολογεί τουσ λόγουσ αδυναμίασ επιςκευισ του 
αυτοκινιτου. 
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 Η βεβαίωςθ του δθμοτικοφ ςυνεργείου περί αδυναμίασ αυτοφ 
να επιςκευάςει τα όχθμα απαιτεί αιτιολόγθςθ, ενόψει τθσ 
αρχισ τθσ οικονομικότθτασ, που επιβάλει ότι οι ςυνικεισ 
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ οχθμάτων κα 
πραγματοποιοφνται με τα ίδια μζςα και το προςωπικό που 
διακζτει ο Διμοσ και μόνο εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ, που είναι 
εκτόσ των τεχνικϊν δυνατοτιτων των υπθρεςιϊν του Διμου, 
κα ανατίκενται ςε ιδιϊτεσ (394/2012 Πράξθ Ζϋ Κλιμακίου, 
243/2014 Απόφ. VI Σμ.).

10 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ



 Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βεβαίωςθ του δθμοτικοφ ςυνεργείου, 
κα ανατίκενται οι εργαςίεσ επιςκευισ ςε ιδιωτικό ςυνεργείο, 
με φροντίδα τθσ Επιτροπισ. 

 το «δελτίο τεχνικισ επικεϊρθςθσ και επιςκευισ 
αυτοκινιτου» του δθμοτικοφ ςυνεργείου, κα αναφζρεται θ 
ειςαγωγι του αυτοκινιτου ςε ιδιωτικό ςυνεργείο.

 Σο «δελτίο ι εντολι επικεϊρθςθσ και επιςκευισ οχιματοσ», 
του γραφείου κίνθςθσ, το «δελτίο τεχνικισ επικεϊρθςθσ και 
επιςκευισ αυτοκινιτου», του δθμοτικοφ ςυνεργείου και θ 
βεβαίωςθ του δθμοτικοφ ςυνεργείου περί αδυναμίασ 
επιςκευισ του αυτοκινιτου με ίδια μζςα, αποτελοφν ουςιϊδθ 
δικαιολογθτικά και κα επιςυνάπτονται ςτα ςχετικά εντάλματα 
πλθρωμισ. 
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 Όλα τα ανωτζρω ζγγραφα – δελτία πρζπει να φζρουν 
αφξων αρικμό και θμερομθνία ζκδοςθσ (455/1987 
Πράξθ I Σμιματοσ).

 Η παραλαβι των ανταλλακτικϊν και των 
επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν γίνεται από τθν επιτροπι του 
άρκρου 67 του Π.Δ. 28/1980, δθλαδι από δυο (2) 
υπαλλιλουσ και ζναν (1) ςφμβουλο (7/2007, 95, 
96/2012, Πράξεισ VII Σμιματοσ, 109, 183, 244, 350, 
351/2013 Πράξεισ Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. VII Σμιμ).

 Σο υμβοφλιο μετά από κλιρωςθ μεταξφ όλων των 
μελϊν του, ορίηει τον ςφμβουλο και ςυγκροτεί τθν 
επιτροπι, ενϊ οι υπάλλθλοι μετά από κλιρωςθ 
ορίηονται από τον Διμαρχο.

 Η απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ αναρτάται ςτο 
«διαφγεια».
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 Με τθν αρικμ. 191/2014 Πράξθ Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. VII 
Σμιμα κρίκθκε μθ νόμιμθ θ διαδικαςία τθσ απευκείασ 
ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν και 
ςυντιρθςθσ – επιςκευισ των οχθμάτων του Διμου, 
αφοφ θ ετιςια ςυνολικι δαπάνθ των ανατεκειςϊν 
εργαςιϊν, υπερζβθ το χρθματικό όριο μζχρι του οποίου 
είναι επιτρεπτι θ απευκείασ ανάκεςθ υπθρεςιϊν.

 Η ανωτζρω πράξθ δεν μνθμονεφει κακόλου τθν 
Οικ.3373/390/20.3.1975 απόφαςθ του Τπουργοφ 
Προεδρίασ.

 Σα ίδια κρίνει και θ αρικμ. 196/2014 Πράξθ Κλιμ. Προλ. 
Ελ. Δαπ. VII Σμιμα, θ οποία μνθμονεφει τθν 
Οικ.3373/390/20.3.1975 απόφαςθ του Τπουργοφ 
Προεδρίασ.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΧΙΜΨΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ

 Η προμικεια ανταλλακτικϊν που προορίηονται για τθν 
περιοδικό ςυντιρθςθ (ελαςτικά, φίλτρα, φρζνα, μπαταρίεσ, 
κλπ) και θ ανάκεςθ των ςυνικων εργαςιϊν (αλλαγι λαδιϊν, 
περιοδικόσ ζλεγχοσ, κλπ), διενεργείται με βάςθ τισ διατάξεισ 
του ΕΚΠΟΣΑ και του Π.Δ. 28/1980.

 Η ανάκεςθ γίνεται ανάλογα με το ποςό τθσ ετιςιασ δαπάνθσ 
για όμοια ι ομοειδι αγακά ι υπθρεςίεσ. Μζχρι 15.000,00 ι 
20.000,00 ευρϊ με απευκείασ ανάκεςθ με απόφαςθ του 
Δθμάρχου, μζχρι 60.000,00 ευρϊ με πρόχειρο διαγωνιςμό, κλπ.

 Η Επιτροπι ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των αυτοκινιτων 
οχθμάτων δεν εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ ι του 
τυχόν διαγωνιςμοφ. 
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 ε περίπτωςθ διαγωνιςμοφ, αυτόσ διενεργείται, αφοφ 
ςυνταχκεί μελζτθ, ενϊπιον τθσ επιτροπισ διενζργειασ.

 φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του Π.Δ. 
28/1980 δεν ςυντάςςονται μελζτεσ, ανεξάρτθτα από τθ 
δαπάνθ για τθν επιςκευι μθχανθμάτων.

 Κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικοφ υνεδρίου ουςιϊδεσ 
ςτοιχείο τθσ διακιρυξθσ για κάκε δθμόςια ςφμβαςθ είναι ο 
ςαφισ προςδιοριςμόσ των ειδϊν ι υπθρεςιϊν και επιμζρουσ 
κατθγοριϊν κατά ποςότθτα (3368/2011 Απόφαςθ VI Σμιμ., 
301/2009 Πράξθ VII Σμιματοσ).

 Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ πρζπει να αναφζρει τα προσ 
προμικεια υλικά, τθν ποςότθτα και θ τιμι αυτϊν. Η 
παράλειψθ αναφοράσ ςτθ ςφμβαςθ τθσ ποςότθτασ των προσ 
προμικεια ειδϊν ι υπθρεςιϊν, ςυνιςτά ουςιϊδθ πλθμμζλεια 
που πλιττει το κφροσ αυτισ και τθν κακιςτά μθ νόμιμθ 
(301/2009, 72/2012 Πράξ. VII Σμιμ., 384/2011 Πράξ. Ζϋ Κλιμ). 
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 Η προμικεια ανταλλακτικϊν οχθμάτων διαφόρων κατθγοριϊν 
και παροχισ υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 
Διμου αποτελεί μικτι ςφμβαςθ και εξετάηεται ο προζχων 
χαρακτιρασ, δθλαδι αυτόσ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ 
(201/2013 Πράξθ Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. VII Σμιμα).
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