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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

217/2015 

από το πρακτικό της 14
ης

/ 14.12.2015  τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7
ο
:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2016 . 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 12662/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Ζιούλη Αναστασία 

26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 27. Μπεϊνάς Αντώνιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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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:  Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας 

(Μεταξοχωρίου), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και 

Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του 

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 7
ο
:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2016 . 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός , που 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). 

Ο Δήμος για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του χρειάζεται να προβεί άμεσα στη διενέργεια των 

παρακάτω προμηθειών: ΚΑΥΣΙΜΑ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισμός 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  17.000,00 

02.10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  20.000,00 

02.10.6643.02 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για τις σχολικές 

επιτροπές του Δήμου Αγιάς 

117.000,00 

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  53.000,00 

02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 15.000,00 

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  93.900,00 

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 27.000,00 

02.35.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 348.900,00€ 

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των ως άνω προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010». 

ΑΔΑ: Ω2Β9Ω6Ι-20Θ



Σελίδα 3 από 3 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννη Σπανού, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.1 και 72 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-

ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και έχει αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας για το σχετικό έλεγχο νομιμότητας, 

- την ανάγκη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών,  

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τη διενέργεια των προμηθειών που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2016 και αναφέρονται ανά κωδικό αριθμό εξόδου, τίτλο και ποσό στον παρακάτω πίνακα:  

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισμός 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 17.000,00 

02.10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.000,00 

02.10.6643.02 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για τις σχολικές 

επιτροπές του Δήμου Αγιάς 

117.000,00 

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  53.000,00 

02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 15.000,00 

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  93.900,00 

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 27.000,00 

02.35.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 348.900,00€ 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 217/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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