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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα  στις  27  του  μήνα Μαΐου  του  έτους  2015  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  20:00’  το 

Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5110/22‐05‐15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και  επιδόθηκε  με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 24 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  15. Έξαρχος Γεώργιος

2.Τσάτσαρης Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος

3. Ζάχος Βασίλειος  17. Κυρίτσης Γεώργιος

4. Αργυρίου Ιωάννης  18. Ντόντος Γεώργιος

5. Νταφούλης Κων/νος  19. Νικολάου Γεώργιος

6. Πανάγου Ελευθερία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα‐Λύτρα Γεωργία  21. Σίμος Γεώργιος

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  22. Κακαγιάννης Χρήστος

9. Σαϊτης Αστέριος  23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Καρατέγος Μιχάλης  24. Μπίκας Χρήστος

11. ‐‐  25. Μαϊμάρης Δημήτριος

12. Τσεργάς Κων/νος  26.  ‐‐

13. ‐‐  27. Βλάγκας Ιωάννης

14. Διψάνας Αχιλλεύς   

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 3) 

1. Ζησάκη Ξανθή 3. Τσούγιας Χρήστος

2. Τσιαπλές Θωμάς  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι  των Δημοτικών και Τοπικών    Κοινοτήτων 

Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Μπανιώρας Γ., Λαϊνας Αθ.,  Γαγάρας Ν., Καραπάνου‐Μαγαλιού Αν., 
Σεβδαλής  Ελ.,  Μπίκας  Ι.  καθώς  και  οι    εκπρόσωποι  Τοπικών  Κοινοτήτων  Λαγούρος  Ι., 
Βλαχοστέργιος Γ., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π. & Σακκαβός Ι. 

 
Ο   Πρόεδρος      του δημοτικού συμβουλίου  κ.  Τσέτσιλας    ύστερα από  την διαπίστωση 

ύπαρξης  απαρτίας    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  εισάγοντας  το  θέμα  της  ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ  (  18ο  ).  «Αποδοχή  της  αριθ.  04/2015  μελέτης:  ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ’» 
Αριθμός   Απόφασης ( 124) 



  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). 
 
  Με το άρθρο 4 της από 12‐12‐2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 
240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 18), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
66 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
  «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών‐χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. 
λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  καθώς  και  παρόχων  των  σχετικών  υπηρεσιών,  γ. 
πετρελαιοειδών  και  δ.  φαρμάκων  και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού  για  τις  ανάγκες  των 
Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από 
τους οικείους Δήμους.  Κάθε γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 
  2.  Οι  ανωτέρω  προμήθειες  πραγματοποιούνται  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που 
προβλέπεται  στον  Ενιαίο  Κανονισμό  Προμηθειών  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.» 
   
  Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Ευπρεπισμού 
&  Υγιεινής,  για  το  Δήμο  και  τα  Νομικά  Πρόσωπα.    Έχει  εγγραφεί  σχετική  πίστωση  στον  
προϋπολογισμό του Δήμου.  
  Η οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 04/2015 σχετική μελέτη. 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

1. Την  έγκριση  διενέργειας  της  Προμήθειας  Ειδών  Καθαριότητας,  Ευπρεπισμού  & 
Υγιεινής,  για  το Δήμο  και  τα Νομικά Πρόσωπα,  για  την οποία  έχει  εγγραφεί  σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015  

2. Την  αποδοχή  της  αριθ.  04/2015  μελέτης  που  συνέταξε  η  οικονομική  υπηρεσία  του 
Δήμου για ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ΕΕιιδδώώνν  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς,,   ΕΕυυππρρεεππιισσμμοούύ  &&   ΥΥγγιιεειιννήήςς,,   γγιιαα   ττοο  ΔΔήήμμοο  κκααιι  

τταα  ΝΝοομμιικκάά  ΠΠρρόόσσωωππαα»». 
3. Ο τρόπος εκτέλεσης  της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με  τις διατάξεις  του 

ΕΚΠΟΤΑ. 
 
  Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
  Το  Δ.Σ.  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.3852/2010,  του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου  και  μετά από διαλογική συζήτηση   
 



 
Α π οφ α σ ί ζ ε ι     Ο μ όφω ν α  

 
1. Την  έγκριση  διενέργειας  της  Προμήθειας  Ειδών  Καθαριότητας,  Ευπρεπισμού  & 

Υγιεινής,  για  το Δήμο  και  τα Νομικά Πρόσωπα,  για  την οποία  έχει  εγγραφεί  σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015   

2. Την  αποδοχή  της  αριθ.  04/2015  μελέτης,  που  συνέταξε  η  οικονομική  υπηρεσία  του 
Δήμου για ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ΕΕιιδδώώνν  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς,,   ΕΕυυππρρεεππιισσμμοούύ  &&   ΥΥγγιιεειιννήήςς,,   γγιιαα   ττοο  ΔΔήήμμοο  κκααιι  

τταα  ΝΝοομμιικκάά  ΠΠρρόόσσωωππαα»». 
3. Ο τρόπος εκτέλεσης  της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με  τις διατάξεις  του 

ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 124/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι  συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό,  υπογράφεται  από  όλα  τα  παρόντα  μέλη  του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                          (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 


