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ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο 
Δευκαλίωνος 9 – ΛΑΡΙΑ – Σ.Κ. 41 222
Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr

Λάξηζα 22-6- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 403 –
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΔΓ.Δ.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ : Δρώτημα της Γ.Δ.Υ.Α. στετικά με την προμήθεια ενός
βοθρολσματουόροσ οτήματος.
Στετ. : Το με αριθμό πρωτ. 523/3-6-2009 έγγραυο της Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σελ παξάγξαθν1, θαζώο θαη ην ζηνηρείν ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 5 λ. 1069 ηεο 19/23.8.80: Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ
Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο.- (Φ.Δ.Κ. Α'/191/1980),
ζύκθσλα κε ηα νπνία :
Άρθρον 5 – Αρμοδιόηηηες Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ και Προέδροσ ασηού.
1. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ δηνηθεί ηελ επηρείξεζηλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ
πεξηνπζίαλ θαη ηνπο πφξνπο ηαχηεο, απνθαζίδεη δε επί παληφο αθνξψληνο ηελ
επηρείξεζηλ ζέκαηνο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζ’ αο άιισο νξίδεηαη ελ ησ παξφληη
λφκσ.
2.- Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ηδία : ε ) Απνθαζίδεη πεξί αλαζέζεσο ζπληάμεσο
κειεηψλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαη εγθξίλεη ηαχηαο.
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2.- Σν α΄ εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 28 ηεο
17-12-1979/15-1-1980, ( Φ.Δ.Κ. Α΄/11/1980 ), «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη
πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο», ζύκθσλα κε ην
νπνίν :
Αρθρον 16 - Σσζηήμαηα δημοπραζιών.
2. Αη δεκνπξαζίαη δηα ηελ πξνκήζεηαλ κεραλεκάησλ, νρεκάησλ, θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ, αληαιιαθηηθψλ ινηπψλ εθνδίσλ σο θαη δηα ηελ πξνκήζεηαλ θαη εγθαηάζηαζηλ
αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ) ελεξγνχληαη δηα
ζπκπιεξψζεσο ηηκνινγίνπ.

3.- Σν άξζξν κόλν ηεο κε αξηζκό Β3/30129/2476(ΦΔΚ Β΄725
30.5.2005) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ,
Γηαδηθαζία ρνξεγήζεσο αδεηώλ θπθινθνξίαο βπηηνθόξσλ εθθελώζεσο
βόζξσλ απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεσο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρο:ΜΟΝΟ
Καζνξίδνπκε παξαθάησ ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ δηαδηθαζία
ρνξεγήζεσο αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ εθθελψζεσο βφζξσλ απηνθηλήησλ
δεκνζίαο ρξήζεσο:
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Όξνη
1. Η αλάγθε λα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία λέα βπηηνθφξα απηνθίλεηα εθθελψζεσο
βφζξσλ δεκνζίαο ρξήζεσο θαζψο θαη ην κηθηφ βάξνο θάζε απηνθηλήηνπ, πνπ
πξννξίδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ νιφθιεξνπ ηνπ Ννκνχ ή ηκήκαηφο ηνπ ή
ηνπ Γήκνπ δηαπηζηψλεηαη απφ Δπηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Ννκάξρε θαη απνηειείηαη:
α) Απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Υπεξεζηψλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη αξκφδηεο ζε ζέκαηα Γεκφζηαο Υγηεηλήο, Πεξηβάιινληνο θαη
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
β) Απφ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο ζα έρεη έδξα ην λέν
βπηηνθφξν απηνθίλεην πνπ ζα ηεζεί ζε θπθινθνξία ν νπνίνο εθπξφζσπνο ζα νξηζηεί απφ
ηνλ Γήκν.
γ) Απφ εθπξφζσπν ηνπ ηνπηθνχ Σσκαηείνπ ηδηνθηεηψλ βπηηνθφξσλ εθθελψζεσο
βφζξσλ δεκνζίαο ρξήζεσο απηνθηλήησλ ή ζε πεξίπησζε ειιείςεσο ηέηνηνπ Σσκαηείνπ
απφ εθπξφζσπν ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ πνπ εθπξνζσπεί ηνπο ηδηνθηήηεο
βπηηνθφξσλ εθθελψζεσο βφζξσλ ζε εζληθφ επίπεδν ή, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηέηνηνπ
νξγάλνπ, απφ εθπξφζσπν ηνπ πνιππιεζέζηεξνπ Σσκαηείνπ ηδηνθηεηψλ βπηηνθφξσλ
απηνθηλήησλ εθθελψζεσο βφζξσλ. Σε θάζε πεξίπησζε ν εθπξφζσπνο ηνπ αξκφδηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ πξνζθνκίδεη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Σσκαηείνπ δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ζα εμνπζηνδνηείηαη λα παξαζηεί ζηελ Δπηηξνπή. H
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ επηζπλάπηεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.
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Η Δπηηξνπή ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Υπεξεζίαο Μεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ ζπλεδξηάδεη παξνπζία φισλ ησλ κειψλ. Σε πεξίπησζε κε επίηεπμεο
πιήξνπο απαξηίαο ε ζπλεδξίαζε αλαβάιιεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε λέα ξεηή
εκεξνκελία φπνπ αξθεί ε παξνπζία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κειψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη
θαη ν Πξφεδξνο, απνθαίλεηαη δε θαη` απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.
Απφ ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή εθδίδεηαη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ
βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ εθθελψζεσο βφζξσλ πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία
θαηά δηνηθεηηθή κνλάδα θαη ην κηθηφ βάξνο θαζελφο απφ απηά. Σην πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο επηζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθψο εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηψλ ηεο
Ννκαξρίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εμέιημε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ απνρεηεπηηθνχ
δηθηχνπ θαη ησλ ζηαζκψλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ν αξηζκφο ησλ ήδε
θπθινθνξνχλησλ Φ. Γ.Φ. βπηηνθφξσλ εθθελψζεσο βφζξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ν αξηζκφο
ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ απφ ην λέν Γ.Φ. βπηηνθφξν
απηνθίλεην εθθελψζεσο βφζξσλ πνπ ζα ηεζεί ζε θπθινθνξία.
Απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε αλάγθε έθδνζεο λέαο αδείαο
θπθινθνξίαο ιφγσ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ελδερφκελεο
θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ζηαζκψλ βηνινγηθήο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηελ αλεπάξθεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ απφ ηα ήδε
θπθινθνξνχληα Γ.Φ. βπηηνθφξα απηνθίλεηα εθθελψζεσο βφζξσλ ηεο πεξηνρήο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Πξνζφληα δηθαηνχρσλ, πξνυπνζέζεηο, δηθαηνινγεηηθά
1. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο λέσλ βπηηνθφξσλ εθθελψζεσο βφζξσλ απηνθηλήησλ
δεκνζίαο ρξήζεσο, ρνξεγνχληαη θαηά ηελ παξαθάησ απζηεξή ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:
α) Σην φλνκα κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ λ. 383/1976 ή άιιεο κνξθήο
κεηαθνξηθήο επηρεηξήζεσο κε έδξα ηνλ Ννκφ πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηδηνθηήηεο Γ.Φ.
βπηηνθφξσλ εθθελψζεσο βφζξσλ.
β) Σην φλνκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο.

Β.- Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ηα
εμήο εξσηήκαηα :
1.α) Δάλ δηθαηνύηαη ε Γ.Δ.Τ.Α. λα εθδνζεί ζην όλνκά ηεο άδεηα
θπθινθνξίαο βπηηνθόξσλ απηνθηλήησλ εθθέλσζεο βόζξσλ δεκνζίαο
ρξήζεο από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ;
β) Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα ηελ
έθδνζε απηήο;
2.

Η

Γ.Δ.Τ.Α.

έρεη

ηε

δπλαηόηεηα

ηεο

πξνκήζεηαο

ηνπ

βνζξνιπκαηνθόξνπ νρήκαηνο θαη πνηα είλαη ε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ ζα
πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ πξνκήζεηα απηνύ;
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Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
1.α) ύκθσλα κε ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Β΄ ηεο κε
αξηζκό Β3/30129/2476(ΦΔΚ Β΄725 30.5.2005) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ
Μεηαθνξώλ

θαη

Δπηθνηλσληώλ,

βσηιοθόρων

εκκενώζεως

«1.

βόθρων

Οι

άδειες

ασηοκινήηων

κσκλοθορίας
δημοζίας

νέων

τρήζεως,

τορηγούνηαι καηά ηην παρακάηω ασζηηρή ζειρά προηεραιόηηηας: β) Σηο
όνομα ηων νομικών προζώπων ηων δήμων ηης τώρας».
πλεπώο, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, ε Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, σο λνκηθό πξόζσπν ηνπ νηθείνπ
Γήκνπ πνπ ηε ζπλέζηεζε, κπνξεί λα δεηήζεη θαη λα εθδνζεί ζην όλνκά ηεο
άδεηα θπθινθνξίαο βπηηνθόξνπ νρήκαηνο εθθέλσζεο βόζξσλ δεκνζίαο
ρξήζεο.
β)

Η

δηαδηθαζία

γηα

ηελ

έθδνζε

άδεηαο

θπθινθνξίαο

βνζξνιπκαηνθόξνπ νρήκαηνο είλαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ παξ. 1 ηνπ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Α΄ ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, δειαδή αίηεζε ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. πξνο ηελ Δπηηξνπή ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο, έθδνζε πξαθηηθνύ ππ’
απηήο θαη ηέινο απόθαζε ηνπ Ννκάξρε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
θπθινθνξίαο.
2. Σέινο, ε πξνκήζεηα ηνπ βνζξνιπκαηνθόξνπ νρήκαηνο από ηελ
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζα γίλεη θαηόπηλ
απόθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 28/1980, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ επαλαθέξζεθαλ ζε
ηζρύ δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 λ. 2503/1997, δειαδή ε πξνκήζεηα
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ηνπ νρήκαηνο απηνύ ζα γίλεη θαηόπηλ δεκνπξαζίαο κε ην ζύζηεκα ηεο
ζπκπιήξσζεο ηηκνινγίνπ.

Ο νομικός σύμβοσλος της Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

