ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΡ4-ΣΡΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

του έτους

2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
δημόσια

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμ

1827/10-12-2012

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ

Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα
με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και
από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΥΣΑ)

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας και
κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης, και έδωσε τον λόγο στο δήμαρχο να ειση-

γηθεί το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθ. Απόφ

78/2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
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»

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΡ4-ΣΡΜ
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 καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο
κίνησης) για τα οχήματα του

Δήμου για το έτος 2013 . Στον προϋπολογισμό 2013 και στους ΚΑ

10/6641 και 20/6641 θα εγγραφούν

οι απαραίτητες για την ομαλή κίνηση των τροχοφόρων μας,

πιστώσεις που σας καλώ να τις υπολογίσουμε όσο το δυνατόν σωστότερα.
Επίσης σας γνωρίζω,
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 καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για την
οποία θα εγγραφεί πίστωση 7.000,00 και 11.000,00Ευρώ, στους ΚΑ 10/6641 και 20/6641 αντίστοιχα του
προϋπολογισμού 2013 του Δήμου.
Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.
Ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η προμήθεια των αναγκαίων καυσίμων θα γίνεται από
τον μέχρι τώρα πρατηριούχο με τους όρους της σύμβασης του 2012.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ έλαβε α.α.78/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό 15/14-12-2012 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης
ΣΤΑΥΡΟΣ,

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

