
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  105/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 15
ο 
πρακτικό της 29-9-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών» 

   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  29
η
  Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 18:00,   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά 

από την υπ’ αριθμόν 3343/25-09-2014 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 δέκα (10)  μέλη, ήτοι: 

 

 

Παρόντες      Απόντες 

 

1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος          1. Παμπαφίκος Γεώργιος Εκτός Κάσου  

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας            2. Ιερομόναχος Αντώνιος Εκτός Κάσου 

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος  3. Δασκαλάκη Ιουλία  Εκτός Κάσου 

4. Μαστροπαύλος Νικόλαος  Μέλος  

5. Ζάγορας Αντώνιος     Μέλος      

6. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος  

7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή Μέλος 

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

9. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

10. Κρητικός Νικήτας   Μέλος  

 
 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παμπαφίκος Γεώργιος και Ιερομόναχος Αντώνιος δεν 

προσήλθαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Ειδικό 

Συνεργάτη της Δημάρχου ο οποίος 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 
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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). 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας των παρακάτω 

προμηθειών σύμφωνα με τον πίνακα ανά υπηρεσία, ανά κωδικό αριθμό είδους και 

αντίστοιχης πίστωσης ποσού. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 

    

20  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

6699.6 Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών 

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 9.000,00 

    

25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

6699.4 Προμήθεια ομαλών 

εκκινητών και 

σταθεροποιητών τάσης. 

Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων 5.000,00 

    

10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

7134.1 Πρόγραμμα ύδρευσης Προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού 5.000,00 

7134.2 Προμήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

περιφερειακών, φαξ και άλλων ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

5.000,00 

    

25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

7135.1 Εργαλεία ύδρευσης Προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία της 

ύδρευσης 

5.000,00 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών θα συνταχθούν από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και η διάθεση των 

πιστώσεων θα υποβληθεί για έγκριση στην οικονομική επιτροπή του Δήμου. 

 

    Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Ειδικού Συνεργάτη, έλαβε υπ’ όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) 
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4. Τις διατάξεις του Ν.2286/1985, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2503/1997 

5. Την αριθμ. 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-2002) κοινή απόφαση Υπουργών 

Εσωτερικών και Ανάπτυξης 

6. Την με αρ.33/2012πράξη του εβδόμου τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου (περί 

αρμοδιότητας έγκρισης διενέργειας δημοτικών προμηθειών) 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει τη διενέργεια των παραπάνω προμηθειών ειδών προϋπολογισμού έτους 2014  

σύμφωνα με τον πίνακα ανά υπηρεσία, ανά κωδικό αριθμό είδους και αντίστοιχης πίστωσης 

ποσού. 

 

2.- Ο τρόπος διενέργειας των παραπάνω προμηθειών θα ορίζεται σύμφωνα πάντα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

 
  
 

 

Η απόφαση πήρε α/α 105/2014 

 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

     Υπ: Μαλανδρά Μαρία 

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος  

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος  

     Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή 

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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