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Στην Ερμούπολη σήμερα 10/8/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου
- Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ.17754/5-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κα Σερεμέτη Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ 1o:Διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια ερπηστριοφόρου φορτωτή (σαρώθρου)
Ψηφίστηκε ομόφωνα το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της
Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 17347/1-8-2016
έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο αναφέρονται τα
εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (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 μόνον κατ'
εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απ' ευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση
διενέργειας της Προμήθειας Σαρώθρου, παρακαλούμε όπως προβείτε στη διάθεση πίστωσης
ποσού 169.740,00 € - ΚΑ 20.7131.011 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016.
Μετά την έκδοση της Απόφασής σας, παρακαλούμε όπως την αποστείλετε στην Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου, προκειμένου αυτή να προβεί στη σχετική ανάληψη υποχρέωσης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
2.Το με αρ. πρωτ. 15144/1-3-2016 (ΑΔΑ ΩΘΨΒΟΡ1Ι-Η1Π) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με
θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε
2016”.
3.Τη με αρ.116/11-04-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης περί “Έγκρισης ή μη 1ης
τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έτους 2016”.
4.Τη με αρ. 117/11-04-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης περί “Έγκρισης ή μη
1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, οικ. έτους 2016”.

5.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.
6.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 169.740,00 € με ΚΑ
20.7131.011 εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2016 και με τίτλο
«Προμήθεια ερπηστριοφόρου φορτωτή (σαρώθρου)», σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
7.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 169.740,00 € με ΚΑ 20.7131.011 εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2016 και με τίτλο «Προμήθεια ερπηστριοφόρου φορτωτή (σαρώθρου)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

