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Από το Πρακτικό 10ης /2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαύδου
ΘΕΜΑ 1ον: Διενέργεια προμηθειών
Σήμερα την 09 Αυγούστου του 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:15 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γαύδου, ύστερα από την με
αριθμό 567/5-8-2015 πρόσκληση της προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φεκ Α΄87).
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
΄

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Λαμπάκης Ευστράτιος

1. Βαιλακάκης Εμμ.

2.Κατράκη Γεωργία

2. Βαϊλακάκη Αγγελική

3. Τζανιδάκης Ματθαίος

3.Τζουνάρας Βασίλειος

4. Μιχελαράκης Εμμ.

4. Μπικογιαννάκη Μαρία.

5. Τσακίρογλου Ελένη

5.Κουμαντατάκης Γεώργιος

6. Στεφανάκη Λίλιαν

6. Τσιριντάνη Σοφία

7. Τσιγωνάκη Εμμ.
Η Δήμαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό σύμβουλο Μιχελαράκη Εμμ.
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το θέμα της ημερησίας
διάταξης περί διενέργειας προμηθειών, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα
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που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το
ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας
του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων
συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική
αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.,
εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών
οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης
δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική
Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση
μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Πριν την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώτη ενέργεια για την
εκτέλεση της δαπάνης) - κι όχι πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης – πρέπει να
προηγηθεί η έκδοση, από την Οικονομική Επιτροπή, της απαιτούμενης απόφασης
δημοσιονομικής δέσμευσης, με την οποία να δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. (Ελ. Συν. Κλιμ.
Τμ. 7 Πράξη 203/2014)
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί σε μέρος των προμηθειών που έχουν
συμπεριληφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου με την 16/2015 απόφαση ΔΣ η
οποία εγκρίθηκε με την 1054/9-6-2015 έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, με σκοπό να καλύψει λειτουργικές και λοιπές υποχρεωτικές δαπάνες.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γαύδου με την υπ΄ αριθμ. 7/2015 απόφαση και
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικ.
Έτους 2015 ενέκρινε και διαθέτει τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα πιστώσεις
(απαιτούμενη απόφαση δημοσιονομικής δέσμευσης) σε βάρος του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2015, προκειμένου να πληρωθούν οι αναφερόμενες στο παρακάτω πίνακα
υποχρεωτικές δαπάνες:

ΑΔΑ: 7Ζ71Ω9Κ-ΟΗΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
00-6431.001
00-6433.001
10-6612.001
10-6613.001
10-6641.001
10-6661.001
10-6662.001
10-6671.001
20-6673,001
25-6642.001
25-7131.001
25-7131.002
25-7312.001
25-7312.002
25-7312.003
25-7312.004
25-7312.005
30-6261.001
30-6641.001
30-6662.001
70-7131.001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ 2015
ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις 2015
1.310,00
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
1.000,00
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Προμήθεια γραφικής ύλης
1.000,00€
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
600,00€
πολλαπλών εκτυπώσεων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση
6.900,00€
μεταφορικών μέσων
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
1.000,00
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
1.000,00
Ελαστικά μεταφορικών μέσων
1.500,00
Προμήθεια λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
200,00
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση
700,00€
αντλιοστασίων
Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού αντλιοστασίων
1.900,00
Προμήθεια αγωγού και υλικών για επέκταση δικτύου
15.000,00
ύδρευσης Καστρί - Βατσιανά
Αντ/ση γεώτρησης στη θέση Λιβανέ-περιφ.ταμείο
50.000,00
Εκσκαφή χάνδακος & τοποθέτηση σωλήνας
7.000,00
ΣΑΤΑ 2011-12 αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
3.272,60
άρδευσης
ΣΑΤΑ 2015 Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβροπλατείες 4.000,00
δεξαμενές
Περιφ.ταμ. Υδροαρδευτικά έργα & υποστηρικτικές
15.000,00
μελέτες – Υποέργο Ανάπτυξη σωλήνωση υφιστάμενης μη
σωληνωμένης υδρευτικής γεώτρησης Δήμου Γαύδου
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
4.997,00
Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση
4.400,00
μεταφορικών μέσων
Προμήθεια σκυροδέματος για την επούλωση λάκκων
2.000,00
Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού για πυροπροστασία
8.000,00

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών.
Η Δημοτική σύμβουλος κ. Τσακίρογλου ανέφερε ότι δεν έχουν έρθει στο δήμο τα οικονομικά
στοιχεία που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό παρά τη διαβεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας και για το λόγο αυτό θα καταψηφίσει την απόφαση.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των
άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, την αριθμ. 7 απόφαση της οικονομική επιτροπής για την
έγκριση και διάθεση της πίστωσης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη διενέργεια των προμηθειών όπως περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα και για τις
οποίες έχουν εγγραφεί αντίστοιχα ΚΑΕ και πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2015 του
Δήμου Γαύδου.
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Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με τη
νομοθεσία.
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Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσακίρογλου για τους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω και Τσιγωνάκης Εμμ. χωρίς να αιτιολογήσει την αρνητική ψήφο του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

