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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
Ταχ. Δ/νση       : Σωκράτους 111 
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FAX                 : 2413/503-557 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Λάρισα, 18 Μαρτίου 2019 
Αριθμ. πρωτ.: 1970/17230 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Δήμο Aργιθέας 
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση αγοράς ενός (01)  ημιφορτηγού αυτοκινήτου (4Χ4) από το ελεύθερο 
εμπόριο, για το Δήμο Αργιθέας» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του ν.δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117/τ.Α΄/1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και 

κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

2.   Του ν.2503/30-5-1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997) «Διοίκηση, Οργάνωση στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

3. Του ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10, του         

ν.2880/2001: «Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 9/τ.Α΄/2001). 

4.   Των άρθρων 6, και 280, του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010). 

5. Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε  με 

το άρθρο. 24, του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21.02.2016) «Μέτρα για την 

επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 
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6.     Του  π.δ.330/83 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/83) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης στους Νομάρχες». 

7.  Του  π.δ.138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010). 

8. Tης με αριθμ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της 

κυκλοφορίας κ.λπ., αυτοκινήτων, των υπηρεσιών του άρθρου 1, του ν.δ.2396/53» και 

δικύκλων. 

9. Της Κ.Υ.Α.129/2534/20.1.2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β΄/4.2.2010) του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & του Υφυπουργού 

Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού 

Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με Κρατικά Αυτοκίνητα». 

10.  Την 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού 

Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 

250/ΥΟΔΔ/2017). 

11.   Το με αριθμ. πρωτ. 270/28-01-2019  έγγραφο του Δήμου Αργιθέας, με το οποίο 

αιτείται την αγορά ενός (01) ημιφορτηγού αυτοκινήτου (4Χ4) από το ελεύθερο 

εμπόριο, μετά των συνημμένων σε αυτό: 1)με αριθμ. πρωτ. 271/28-01-2019 

Βεβαίωσης του Δήμου Αργιθέας ότι, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις  ποσού  

24.000,00 € στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και στον κωδικό 

αριθμό εξόδου: 30-7132.02 με τίτλο: «Προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου» και 2) 

πληροφοριακού δελτίου αγοράς ενός (01) ημιφορτηγού αυτοκινήτου (4Χ4) από το 

ελεύθερο εμπόριο, στο οποίο αναφέρεται ο σκοπός της προμήθειας και ο αριθμός των 

αυτοκινήτων που κατέχει ο Δήμος Αργιθέας.  

12. Τη με αριθμ. 170/14601/29-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ7ΟΟΡ10-ΝΙ4) απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  με την 

οποία επικυρώθηκε η με αριθμ. 151/2019 (6ΤΟ9ΩΨ3-Γ0Ν) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, αναφορικά με την έγκριση του ολοκληρωμένου 

πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) και την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 

οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αργιθέας.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 Εγκρίνουμε στο Δήμο Αργιθέας, να προβεί στην αγορά ενός (01) ημιφορτηγού 

αυτοκινήτου (4Χ4) από το ελεύθερο εμπόριο, για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 

του Δήμου Αργιθέας. 
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    Η αγορά του ως άνω αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο, βαρύνει τον 

προϋπολογισμό εξόδων, οικονομικού έτους 2019, του Δήμου Αργιθέας (Κ.Α. 30-

7132.02 με τίτλο: «Προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου»  και θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα, με τις ισχύουσες διατάξεις, περί προμηθειών του Δημόσιου Τομέα. 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Χρονολογικό Αρχείο 
 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
 

                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 
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