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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 15-4-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο ΕΗΔ:

Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για
το οικονομικό έτος 2014.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00
(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4719/11-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη
Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος1
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βατζιάς Αντίγονος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Κουτσαντάς Βασίλειος
22. Ξαφάρας Χρήστος
23. Σμυρλής Βασίλειος
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσιτσές Δημήτριος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από πρόταση του
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κου Πατσά Κυριάκου, να αναβληθεί η συζήτηση
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση
των θεμάτων της συνεδρίασης.
Θέμα 3ο ΕΗΔ:

Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για
το οικονομικό έτος 2014.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 και το εισήγαγε για συζήτηση ο Δήμαρχος, κ Αντώνης Γκουντάρας,
θέτοντας 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).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 2 από 4
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Ο Δήμος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, χρειάζεται να προβεί, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, στην έγκριση
διενέργειας των παρακάτω προμηθειών - δαπανών:
ΚΩΔΙΚΟΣ
02.30.7131.02
02.20.6063.01
02.20.6061
02.10.7135.01
02.10.7131.01
02.30.6615
02.10.6631
02.10.7134.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια πινακίδων
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας – χορήγηση γαλάτων
Παροχές ένδυσης
Προμήθεια πυροσβεστήρων
Προμήθεια πολυμηχανήματος
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια προγράμματος λογισμικού αυτόματης ανάρτησης
πράξεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
02.10.7134.02 Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
02.10.7134.03 Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση προσωπικού
02.30.6662.02 Προμήθεια ασφαλτομίγματος

ΠΟΣΟ
1.000,00
11.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
2.152,30
2.477,24
1.698,63
8.000,00

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ.255/2013
(ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7)
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαρούδα Ρίζου, Καψάλη
Βασίλειου, Στάθη Νικόλαου και Τριανταφύλλου Αθανάσιου,
- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλου κ. Καλαγιά Γρηγόριου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια των προμηθειών που έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 και αναφέρονται ανά κωδικό αριθμό εξόδου,
τίτλο και ποσό στον παρακάτω πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ
02.30.7131.02
02.20.6063.01
02.20.6061
02.10.7135.01
02.10.7131.01
02.30.6615
02.10.6631
02.10.7134.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια πινακίδων
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας – χορήγηση γαλάτων
Παροχές ένδυσης
Προμήθεια πυροσβεστήρων
Προμήθεια πολυμηχανήματος
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια προγράμματος λογισμικού αυτόματης ανάρτησης
πράξεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
02.10.7134.02 Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
02.10.7134.03 Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση προσωπικού
02.30.6662.02 Προμήθεια ασφαλτομίγματος

ΠΟΣΟ
1.000,00
11.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
2.152,30
2.477,24
1.698,63
8.000,00

Β. Η εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠ – ΟΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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ΑΔΑ: ΒΙ09Ω6Ι-ΠΨΝ

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος, Καψάλης Βασίλειος,
Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος.
Απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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