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Θέµα : Ανασυγκρότηση επιτροπής προµηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και συντήρησης   
             αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π. ∆. Ε. & Ι.. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη : 
1.  Το Ν.∆. 2396/53 “Περί κανονισµού χρήσεως, κινήσεως κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχηµάτων των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών”. 

2.  Το Ν.∆. 2365/95 & 3871/10 “Περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού”. 
3.  Την αριθµ. 3373/390/20-3-75 απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως “Περί 
καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, προµήθειας ανταλλακτικών, καυσίµων, 
λιπαντικών, κ.λ.π. των αυτοκινήτων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆”. (ΦΕΚ Β! 
349/27-3-75), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 4993/745/24-4-77 όµοια. 

4.  Τις διατάξεις του Ν.2503/97 “∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.” ως 
ισχύει. 

5.  Το Π. ∆. 139/2010/ΦΕΚ 232 Α΄/27-12-2010 « Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

6.  Την 40/29-12-2010 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου « ∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. » 

7.  Την 15650/1253/ΦΕΚ 480 τ Β΄/29-3-2011 εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Α. ∆. Π. ∆. Ε. & Ι. µε την οποία η αρµοδιότητα αυτή  µεταβιβάστηκε στον Γενικό ∆ιευθυντή 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Α. ∆. Π. ∆. Ε. & Ι., όπως και του δικαιώµατος να υπογράφει “Με 
εντολή Γενικού Γραµµατέα”. 

8.  Την 3680/344/21/1/2011 Απόφαση του Γ. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π.∆.Ε 
& Ι. «Παράταση λειτουργίας επιτροπών »  

9.   Την ανάγκη ανασυγκρότησης της παραπάνω επιτροπής, µετά τις επελθούσες µεταβολές στην 
οργανωτική δοµή και το προσωπικό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π. ∆. Ε. &  Ι. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
Συγκροτούµε την επιτροπή για την προµήθεια γενικών υλικών, αναλωσίµων ανταλλακτικών 

και ελαστικών επισώτρων, λιπαντικών και καυσίµων καθώς και για τις εργασίες επισκευής και 
συντήρησης σε δηµόσια ή ιδιωτικά συνεργεία όλων των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών της έδρας 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π. ∆. Ε. &  Ι.  αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους . 

Τακτικά µέλη: 
α)  Παπανικολάου Περίανδρος ∆Ε Τεχνικός (Εργοδηγός 
β)  Γεωργόπουλος Παναγιώτης ∆Ε Τεχνικός (Οδηγός) 
γ)  Χριστόπουλος Χαράλαµπος  ∆Ε ∆ιοικητικός 
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    Αναπληρωµατικά µέλη: 
α)  Καρπάνος ∆ηµήτριος ∆Ε ∆ιοικητικός 
β)  Ρηγόπουλος Βασίλειος ∆Ε Τεχνικός (Οδηγός) 
γ) Μαυραειδοπούλου ∆ήµητρα ∆Ε ∆ιοικητικός. 
 

Έργο της επιτροπής είναι: 
1. α) Ή κατόπιν της εκδόσεως του «∆ΕΛΤΙΟΥ η ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από το Τµήµα Κρατικών Οχηµάτων και το «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» που θα εκδίδει το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο ( όπου 
θα καταχωρούνται  οι γενόµενοι από τον Προϊστάµενο του συνεργείου τεχνικές διαπιστώσεις, 
όπως οι επισκευαστικές εργασίες, τα απαιτούµενα ανταλλακτικά, εξαρτήµατα κ.λ.π.) 
βεβαίωση της ανάγκης επισκευής – συντήρησης και η έγκριση της ανάθεσης των εργασιών 
αυτών σε ∆ηµόσια η ιδιωτικά συνεργεία, η βεβαίωση της ανάγκης και η προµήθεια των 
λιπαντικών, καυσίµων ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων και γενικά όλων των υλικών που 
χρειάζονται για την επισκευή και συντήρηση, καθώς και η παρακολούθηση του  « ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ » στο να φέρει τις 
υπογραφές του προϊσταµένου του συνεργείου, του υπευθύνου τεχνικού που θα εκτελεί τις κατά 
περίπτωση επισκευαστικές εργασίες και του υπεύθυνου οδηγού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου 
που θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών και την τοποθέτηση των 
αγορασθέντων από την επιτροπή ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων κ.λ.π. 
β)  Η βεβαίωση και η προµήθεια των ανταλλακτικών κ.λ.π. καθώς και της πραγµατοποίησης 
των εργασιών συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών της έδρας της  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π. ∆. Ε. &  Ι., ανεξάρτητα  από την αξία των αγοραζοµένων 
υλικών και των επισκευαστικών εργασιών,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. ∆. 2365/95. 
γ) Ο έλεγχος των οχηµάτων και η σύνταξη σχετικού πρακτικού για όσα κρίνονται ακατάλληλα 
η  ασύµφορα για την κυκλοφορία, προκειµένου να ακολουθηθεί η διαδικασία απόσυρσης τους 
από την κυκλοφορία. 

2. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ορίων εργασίας και σε ηµέρες και ώρες που θα 
αποφασίζει ανάλογα µε τις ανάγκες για την διεκπεραίωση του έργου της. Θα ενηµερώνει 
ανελλιπώς κατάσταση µε τις εγκρινόµενες επισκευές, συντηρήσεις  και καύσιµα υπηρεσιακών 
οχηµάτων. 

3. Η απόφασή µας αυτή καταργεί κάθε προηγούµενη για το ίδιο θέµα και ισχύει από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της.    

 
 
 
 
                                                                                                  Ε.Γ.Γ. 
                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ         
                                                                             ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                                                                                                    α..α. 
 
 
 
                                                                       ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Υπηρεσίες Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π. ∆. Ε. &  Ι. 
2. Οριζόµενα µέλη 
3. Τµήµα Κρατικών Οχηµάτων. 
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