
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.18/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   149/2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 15
η
 του μηνός  

Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 5225/9-7-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα 

πέντε (15), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

3. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 12. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

4. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 15. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 2α θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- 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). 

 

2.- Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στις κάτωθι προμήθειες για τις οποίες έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση στους αντίστοιχους Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως  φαίνεται  παρακάτω: 

 

 

ΑΔΑ: 7Γ52ΩΞΦ-2Ι2



ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015 

 
25.6662.0004 

Προμήθεια αναλωσίμων χημικών για μονάδες 

πόσιμου νερού 
5.000,00  

10.7131.0001 Προμήθεια κλιματιστικών (αιρ-κοντίσιον) 1.000,00  

15.7135.0005 
Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκου αποδυτηρίων 

στο γήπεδο 5Χ5 Σκάλας 
35.960,00  

25.7131.0003 Προμήθεια χλωριωτών ύδρευσης  4.000,00  

20.6662.0004 
Προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικών υλικών 

στεγάνωσης λεκάνης ΧΥΤΑ 
15.000,00  

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των παραπάνω αναφερόμενων 

προμηθειών.  

Το Δ.Σ, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς επίσης το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.-Εγκρίνει τη διενέργεια των παρακάτω προμηθειών, για τις οποίες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση  

στους αντίστοιχους Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, ως παρακάτω: 

 

25.6662.0004 
Προμήθεια αναλωσίμων χημικών για μονάδες 

πόσιμου νερού 
5.000,00  

10.7131.0001 Προμήθεια κλιματιστικών (αιρ-κοντίσιον) 1.000,00  

15.7135.0005 
Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκου αποδυτηρίων 

στο γήπεδο 5Χ5 Σκάλας 
35.960,00  

25.7131.0003 Προμήθεια χλωριωτών ύδρευσης  4.000,00  

20.6662.0004 
Προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικών υλικών 

στεγάνωσης λεκάνης ΧΥΤΑ 
15.000,00  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  149/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.-Μαυρογάλου Ελ.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ.-Γρύλλης Παντ. 

                                                                Σκεμπές Ι.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική-Κλεούδη Ανθ. 

                                                                Κωνσταντάς Μ.-Φέγγαρος Αντ.-Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 16/7/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης                                                                   
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