
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αρ.Πρωτ:670/08-09-2015  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ  
 
                                                    Αριθ. Απόφασης. 31η/2015 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό 11ης /2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου  

 

ΘΕΜΑ 2ον: Διενέργεια προμηθειών 
 

Στη Γαύδο σήμερα 07/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γαύδου, 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 662/03-09-2015 πρόσκληση της Προέδρου του, που 

επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι                                                      Δημοτικού Σύμβουλοι 

1.Λαμπάκης Ευστράτιος   1. Βαϊλακάκη Αγγελική 

2.Τσιγωνάκης Εμμ.   2. Βαϊλακάκης Εμμ. 

3.Τσακίρογλου Ελένη                                                    3.Κουμαντατάκης Γεώργιος 

4.Μιχελαράκης Εμμ.   4.Τζανιδάκης Ματθαίος 

5.Τζουνάρας Βασίλειος                                                  5.Κατράκη Γεωργία 

6. Στεφανάκη Λίλιαν                                                        

7. Μπικογιαννάκη Μαρία 

8. Τσιριντάνη Σοφία 

 

Η Δήμαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Τα  

πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό Σύμβουλο Μιχελαράκη Εμμ.  

ΑΔΑ: 6Ο1ΨΩ9Κ-Ε8Π



 

 

 
        Η πρόεδρος 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 
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 (και σε  
εγκεκριμμένες τροποποιήσεις του).  

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γαύδου με την υπ΄ αριθμ. 11/2015 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:  
 
Κ.Α.25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) ποσό  4.000€ 
Κ.Α. 25-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ποσό 1.000€ 
Κ.Α. 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ποσό 1.200€ 
 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών.  
 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις 
διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, την αριθμ. 11 απόφαση της οικονομική 
επιτροπής για την έγκριση και διάθεση των πιστώσεων 
 

ΑΔΑ: 6Ο1ΨΩ9Κ-Ε8Π



 

 

 
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. 
  
Κ.Α.25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά, ποσό 4.000€ 
Κ.Α. 25-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων,  ποσό 1.000€ 
Κ.Α. 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,  ποσό 1.200€ 
 
 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Τσιγωνάκης και Μπικογιαννάκη καταψηφίζονταν την πρόταση 
στο σύνολό της χωρίς να αιτιολογήσουν την ψήφο τους. 

Οι κ.κ. Τσακίρογλου και Τσιριντάνη καταψήφισαν τις προμήθειες: 
Κ.Α.25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) ποσό 4.000€ 
Κ.Α. 25-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ποσό 1.000€ 
Και ψήφισαν θετικά στις προμήθειες: 
Κ.Α. 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.200€ 
Επιπλέον, όσον αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού οι κ.κ. 
Τσακίρογλου και Τσιριντάνη ζήτησαν να συμπεριληφθούν γάντια και μάσκες εργασίας για το 
προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα. 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 31/2015. 
   
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ                        

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 6Ο1ΨΩ9Κ-Ε8Π
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