
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                 
                                                                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - 
Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2014 από  25/2/2014.
    Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο ,  
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18,  σήμερα την  25η του μηνός  Φεβρουαρίου του 
έτους 2014,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 19 :00, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων -  Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3162/21-2-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου και  επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο,  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  
καθώς και στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, 
ξεχωριστά  στον καθένα,  με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του 
Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε  
σύνολο  26 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:
        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2. ΚΑΤΣΙΚΑ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 2. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
4. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
5. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ
8. ΛΥΡΑΣ ΕΛΥΘΕΡΙΟΣ 
9. ΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
13. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
14. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
18. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος   Ιωάννης  Μπουροδήμος  και  ο  δημοτικός  υπάλληλος 
Γιαπλές Νικόλαος  για την τήρηση των πρακτικών.
  Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθούν, εκτός ημερήσιας διάταξης,  ως έκτακτα και κατεπείγοντα,  τα  
παρακάτω θέματα:   
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ :  « Περί ανάκλησης των αποφάσεων σχετικά με την μεταφορά του προσωπικού των 
πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων του τέως Δήμου Μεσσαπίων ( ΔΕΥΑΜ και ΔΗΚΕΜΕ)»  
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων σχετικά με την 
προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Ψαχνών για το σχολικό έτος 
2014-2015»
  Κατά την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το αν θα συζητηθεί εκτός ημερήσιας 
διάταξης το 1ο Έκτακτο Θέμα και μετά την ενημέρωση του Δημάρχου για τους λόγους ανάκλησης των 
αποφάσεων του Δ.Σ που έχουν ληφθεί  για την μεταφορά των εργαζομένων στις  πρώην δημοτικές 
επιχειρήσεις Δ.Ε.Υ.Α.Μ και ΔΗ.Κ.Ε.ΜΕ ,  αποχώρησαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
οι σύμβουλοι κκ Ψαθάς Γεώργιος, Μητάκης Ιωάννης και Ράζος Ιωάννης , δηλώνοντας ότι το θέμα είναι 
σοβαρό και δεν πρέπει να συζητηθεί ως έκτακτο και σε περίπτωση που συζητηθεί είναι αντίθετοι σε  
οποιαδήποτε ανάκληση των προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ , σχετικές με το θέμα της μεταφοράς 
των εργαζομένων στις πρώην δημοτικές επιχειρήσεις Δ.Ε.Υ.Α.Μ και ΔΗ.Κ.Ε.ΜΕ.
  Το Συμβούλιο, στη συνέχεια  κατά πλειοψηφία ( 11 υπέρ έναντι 4 )  αποφάσισε την συζήτηση του 1 ου 

έκτακτου  και κατεπείγοντος  θέματος ,  λόγω του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο 
αναφέρεται  στην  μεταφορά  προσωπικού  στο  Δήμο  Διρφύων  –  Μεσσαπίων  και  σε  ΝΠΔΔ  αυτού  . 
Μειοψήφησαν,  ο κος Κοντάκης Νικόλαος  , ο οποίος ζήτησε την αναβολή συζήτησης του 1 ου έκτακτου 
θέματος, και οι κκ Μπαρσάκης Βασίλειος , Κούκουρας Νικόλαος  και Κατσίκα – Λαφαζάνη Ανθούλα, οι  
οποίοι   ψήφησαν παρόν .  Ο κος Σιλιβάκος  Ιωάννης  ,   αποχώρησε από  την συνεδρίαση  κατά την 
διαδικασία της  ψηφοφορίας για την συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος. 
  Μετά την ψηφοφορία για την συζήτηση του 1ου θέματος , ως έκτακτο και κατεπείγον,  αποχώρησαν 
από την συνεδρίαση οι κκ Κούκουρας Νικόλαος και Κατσίκα – Λαφαζάνη Ανθούλα. 
  Το 2ο έκτακτο θέμα ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως κατεπείγον , λόγω  των προθεσμιών και 
των χρονοδιαγραμμάτων για την γνωμοδότηση του Δ.Σ που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και  
Θρησκευμάτων. 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
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ΘΕΜΑ 8ο                                                                  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40/2014

 «Περί εκτέλεσης προμηθειών οικονομικού  έτους 2014» 

  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)& (Eλ. Συν. Τμ.VII Πράξη 127/2013)
    Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στις κάτωθι προμήθειες:
α). Προμήθεια (4) τεσσάρων εκτυπωτών και (1) ενός πολυμηχανήματος  για τις 
ανάγκες  του Δημοτικού Καταστήματος Ψαχνών, του εργοταξίου Ψαχνών και του 
Κοινοτικού  Καταστήματος  Τριάδας  του   Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων  ,  ποσού 
930,00 ευρώ. Για την ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 
Κ.Α :10-7134.001 .
β). Προμήθεια υλικών φαρμακείου για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι  του Δήμου 
Διρφύων-Μεσσαπίων , ποσού 1000,00 ευρώ. Για την ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α :15-6681.001 
γ). Προμήθεια εμβολίων κλπ υλικών για το προσωπικό   του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παροχής μέσων ατομικής προστασίας , 
ποσού 500,00ευρώ. Για την ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον Κ.Α :20-6681.001 .
δ). Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για φωτισμό των Τ.Δ του  Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων  ,  ποσού  59.996,57  ευρώ.  Για  την  ανωτέρω  προμήθεια   υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α :20-7135.006 .
ε).  Προμήθεια  υλικών  για  τη  συντήρηση  δικτύων  ύδρευσης,  άρδευσης  και 
αποχέτευσης   του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων , ποσού 59.985,66 ευρώ. Για την 
ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α :25-6662.001 
στ).  Προμήθεια  ανταλλακτικών   και  εκτέλεση   εργασιών  (συντηρήσεις  και 
επισκευές)     στα  μεταφορικά  μέσα  και  μηχανήματα  του  Δήμου  Διρφύων-
Μεσσαπίων  ,  ποσού  254.447,64  ευρώ.  Για  την  ανωτέρω  προμήθεια   υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στους  Κ.Α :10-6671.001,10-6263.001,20-6671.001,20-
6263.001,20-6672.001,20-6264.001,25-6671.001,25-6263.001,25-6672.001, 
25-6264.001,30-6671.001,30-6263.001,30-6672.001,30-6264.001, 
35-6672.001,20-6671.001,30-6671.002.
   Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  τη  διενέργεια  των  ανωτέρω 
προμηθειών. 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ,  τις  διατάξεις  των  Ν.  3463/2006  και  3852/2010,  την 
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νομολογία του ελεγκτικού συνεδρίου, τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την εκτέλεση των κατωτέρω προμηθειών του Δήμου:
α). Προμήθεια (4) τεσσάρων εκτυπωτών και (1) ενός πολυμηχανήματος  για τις 
ανάγκες  του Δημοτικού Καταστήματος Ψαχνών, του εργοταξίου Ψαχνών και του 
Κοινοτικού  Καταστήματος  Τριάδας  του   Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων  ,  ποσού 
930,00 ευρώ. Για την ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 
Κ.Α :10-7134.001 .
β). Προμήθεια υλικών φαρμακείου για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι  του Δήμου 
Διρφύων-Μεσσαπίων , ποσού 1000,00 ευρώ. Για την ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α :15-6681.001 
γ). Προμήθεια εμβολίων κλπ υλικών για το προσωπικό   του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παροχής μέσων ατομικής προστασίας , 
ποσού 500,00ευρώ. Για την ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον Κ.Α :20-6681.001 .
δ). Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για φωτισμό των Τ.Δ του  Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων  ,  ποσού  59.996,57  ευρώ.  Για  την  ανωτέρω  προμήθεια   υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α :20-7135.006 .
ε).  Προμήθεια  υλικών  για  τη  συντήρηση  δικτύων  ύδρευσης,  άρδευσης  και 
αποχέτευσης   του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων , ποσού 59.985,66 ευρώ. Για την 
ανωτέρω προμήθεια  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α :25-6662.001 
στ).  Προμήθεια  ανταλλακτικών   και  εκτέλεση   εργασιών  (συντηρήσεις  και 
επισκευές)     στα  μεταφορικά  μέσα  και  μηχανήματα  του  Δήμου  Διρφύων-
Μεσσαπίων  ,  ποσού  254.447,64  ευρώ.  Για  την  ανωτέρω  προμήθεια   υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στους  Κ.Α :10-6671.001,10-6263.001,20-6671.001,20-
6263.001,20-6672.001,20-6264.001,25-6671.001,25-6263.001,25-6672.001, 
25-6264.001,30-6671.001,30-6263.001,30-6672.001,30-6264.001, 
35-6672.001,20-6671.001,30-6671.002.
  Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθμό  40 /2014.
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο 
Νόμος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων          Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων -  Μεσσαπίων
     Ιωάννης Κων. Τσατσαρώνης 
           (υπογραφή)                                                     (ακολουθούν   υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ψαχνά, 26 /2/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Ιωάννης Κων. Τσατσαρώνης
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