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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 10ο/2013 πρακτικό της από  30η Απριλίου  2013 έκτακτης συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  96/ 2013 

Περίληψη: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού <<Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για  τα οχήµατα  και µηχανήµατα του ∆ήµου Φιλιατών και 
πετρελαίου θέρµανσης για το έτος 2013. 
 

 
     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 30η , του 
µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00 , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 5240 /29 -04 - 2013 έγγραφης πρόσκλησης 
του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν  
παρόντα τα δεκά οχτώ (18)  µέλη και απόντα τα εννέα  (9)  και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 12. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 13. Λένης Φίλιππος 
4. Τσέκας Νικόλαος 14.Μποροδήµος Ιωάννης 
5. Βλάχος Παρασκευάς 15. Γκίζας Χρήστος 
6. Μπάντιος Ελευθέριος 16. Σπανοπούλου – Σάρα Ηλιάνα 
7. Μάνος Κων/νος 17.Μποροδήµος Κωνσταντίνος 
8.   Τσότσης ∆ηµήτριος 18. Τόλης Χριστόφορος 
9.    Σωτηρίου Παναγιώτης  
10.   Μπεράτης Γεώργιος   
11 .  Στεργίου Παναγιώτης  
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.Φερεντίνος Λάµπρος 
2. Μποροδήµου Γεωργία     
3.  Νικολαϊδου Ελένη(Γραµµατέας ∆.Σ.) 
4.  ∆άλλας Γεώργιος    
5.  Γκίκας Θωµάς 
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6.  Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7.   Καψάλης ∆ηµήτριος 
 8.  Λάγκαρη Ειρήνη 
 9.   Ρέγκας Λαέρτης    
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι 
των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ.  Μάνος Νικόλαος, Φωτιάδης 
Απόστολος, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος Ηλίας, Ντρίκος Γεώργιος, και Γκούσης Νικόλαος. 
 
   Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα Λώλη 
Άννα – Μαρία . 
   Ο κος Πρόεδρος πριν την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης κάλεσε τους συµβούλους να 
αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης του ∆.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 
67 του Ν. 3852/2010 << Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου >> 
  Το συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα  να συζητηθούν τα θέµατα ως  κατεπείγοντα. 
 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της κατεπείγουσας συνεδρίασης  έδωσε το λόγο στον  
Α/δήµαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:   

Έχοντας υπόψη ότι: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-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 και τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες: α)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 
καυσίµων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ». Από το συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου. Όσον αφορά 
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η 
αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό 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. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
 

 Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου Φιλιατών και 
πετρελαίου θέρµανσης για το έτος 2013.  

 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
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     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου κ. Μπεράτη Γεώργιου την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Εγκρίνει    τη   διενέργεια  ανοιχτού    διαγωνισµού <<Προµήθεια  καυσίµων και 
λιπαντικών για  τα οχήµατα  και µηχανήµατα του ∆ήµου  Φιλιατών  πετρελαίου  
θέρµανσης για το έτος 2013. 

 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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