
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  35/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 3
ο 
πρακτικό της 13-02-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης 

πόσιμου νερού » 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  13
η
  Φεβρουαρίου 2015 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 17:30, συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμόν 555/09-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη 

Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία  (13)  μέλη, ήτοι: 

  

     Παρόντες                                    Απόντες 
1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος           

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας       

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος    

4. Παμπαφίκος Γεώργιος   Μέλος 

5. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος                      

6. Ζάγορας Αντώνιος   Μέλος                                          

7. Γενειάδου Λαμπρινή   Μέλος  

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος   

9. Ιερομόναχος Αντώνιος   Μέλος 

10. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

11. Δασκαλάκη Ιουλία   Μέλος 

12. Κρητικός Νικήτας   Μέλος 

13. Μαστροπαύλος Νικόλαος   Μέλος 

 

  Η Δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Δημητρίου, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της  ημερησίας διάταξης  δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. 

Μαρία Μαλανδρή η οποία εξέθεσε ότι  : 
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 
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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). 

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια    και εγκατάσταση δύο μονάδων  Παραγωγής και 

διάθεσης πόσιμου νερού . Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 58.000,00 Ευρώ, ΚΑ 7131.4 «Προμήθεια  

και εγκατάσταση δύο μονάδων Παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού » του προϋπολογισμού του 

Δήμου Κάσου. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των 

άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας δύο μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Έχει 

εγγραφεί σχετική πίστωση 58.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 7131.4 «Προμήθεια  και εγκατάσταση δύο 

μονάδων Παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού » του προϋπολογισμού του Δήμου Κάσου. 

Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. 

Η απόφαση πήρε α/α 35/2015. 

 

             

              Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία  

     Υπ: Παμπαφίκος Γεώργιος 

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

                                         Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

        Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

        Υπ: Ιερομόναχος Αντώνιος 

     Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

     Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 

     Υπ: Κρητικός Νικήτας 

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος 

 
      

Ακριβές Απόσπασμα 
από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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