ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 403
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
22/29905/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Δρακονταειδής Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Βεργίνης Ξενοφών
Γεωργάκης Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 37ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για
το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012.
Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Αντιδήμαρχος.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
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 (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη
33/2012).
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012.
Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, στο ποσό των 33.710,16 ευρώ και έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις
στους Κ.Α. 20-6063.001, 25-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 70-6063.001, 70-6063.003,
70-6063.005 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούμαστε
Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012, συνολικού προϋπολογισμού 33.710,16 ευρώ,
για την οποία έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Κ.Α. 20-6063.001, 25-6063.001, 30-6063.001,
35-6063.001, 70-6063.001, 70-6063.003, 70-6063.005 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα διαθέσει τις πιστώσεις, θα καταρτίσει τους
όρους δημοπράτησης, θα συντάξει τη διακήρυξη, θα διεξαγάγει και θα κατακυρώσει το
διαγωνισμό.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει
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Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012, συνολικού προϋπολογισμού 33.710,16 ευρώ,
για την οποία έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Κ.Α. 20-6063.001, 25-6063.001, 30-6063.001,
35-6063.001, 70-6063.001, 70-6063.003, 70-6063.005 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα διαθέσει τις πιστώσεις, θα καταρτίσει τους
όρους δημοπράτησης, θα συντάξει τη διακήρυξη, θα διεξαγάγει και θα κατακυρώσει το
διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 403/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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