HM1: 29/11/2017 19:57:55.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

338/2017

ΘΕΜΑ 11ο:΄Εγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των
α.υπηρεσίας συντήρησης αντλιοστασίων Υπηρεσίας Πρασίνου στη Δ.Ε.
Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 35-6264.004)
β.υπηρεσίας συντήρησης αντλιοστασίων Υπηρεσίας Πρασίνου στη Δ.Ε.
Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 35-6264.003)
γ.υπηρεσίας καθαρισμού δασικού οδικού δικτύου στον Δήμο (Κ.Α. 356262.011)
δ.προμήθειας παροχών ένδυσης και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας
εργαζομένων (Κ.Α. 35-6063.002)
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθμ. 24384/16-11-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου Γεωργίου Αλκ.
Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς :.1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Γεωργίου
Χαράλαμπος.
Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση ενός
εκτάκτου, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον
οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :
Α.
1.H υπ΄αριθμ. 24137/14-11-2017 τεχνική έκθεση – προύπολογιστικό πίνακα
του Δήμου, που αφορά τη συντήρηση αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Πρασίνου στη
Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € και προστιθεμένου
του ΦΠΑ εξ € 1.920,00 συνολικής δαπάνης 9.920,00 €.
2.Η από 14-11-2017 βεβαίωση του Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου περί εγγραφής πίστωσης ποσού 10.000,00 € (με αδιάθετο
υπόλοιπο 10.000,00 €) στον Κ.Α. 35-6264.004 ‘’Συντήρηση αντλιοστασίων
Υπηρεσίας Πρασίνου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ του σκέλους των εξόδων τρέχοντος
δημοτικού προϋπολογισμού.
Β.
3.H υπ΄αριθμ. 69/2017 μελέτη του Δήμου που αφορά τη συντήρηση
αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Πρασίνου στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας,

προϋπολογισμού δαπάνης 3.960,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 950,40
συνολικής δαπάνης 4.910,40 €.
4.Η από 14-11-2017 βεβαίωση του Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου περί εγγραφής πίστωσης ποσού 10.000,00 € (με αδιάθετο
υπόλοιπο 5.009,00 €) στον Κ.Α. 35-6264.003 ‘’Συντήρηση αντλιοστασίων Υπηρεσίας
Πρασίνου Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας’’ του σκέλους των εξόδων τρέχοντος
δημοτικού προϋπολογισμού.
Γ.
5.H υπ΄αριθμ. 67/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου
που αφορά την παροχή της υπηρεσίας ‘’Καθαρισμός δασικού οδικού δικτύου στον
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων’’, προϋπολογισμού δαπάνης
7.940,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 1.905,60 συνολικής δαπάνης 9.845,60
€.
6. Η από 14-11-2017 βεβαίωση του Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου περί εγγραφής πίστωσης ποσού 25.000,00 € (με αδιάθετο
υπόλοιπο 10.169,60 €) στον Κ.Α. 35-6262.011 ‘’Συντήρηση αντλιοστασίων
Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας’’ του σκέλους των εξόδων
τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού.
Δ.
7. H υπ΄αριθμ. 73/2017 μελέτη του Δήμου που αφορά την προμήθεια ειδών
ένδυσης και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, προϋπολογισμού
δαπάνης 8.863,50 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 2.127,24 συνολικής δαπάνης
10.990,74 € εκ των οποίων ποσόν 998,82 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6063.002
8.Η από 20-11-2017 βεβαίωση του Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου περί εγγραφής πίστωσης ποσού 1.000,00 € (με αδιάθετο
υπόλοιπο 1.000,00 €) στον Κ.Α. 35-6063.002 ‘’Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας
εργαζομένων’’ (Υπ. Πρασίνου), του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού
προϋπολογισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και εκείνες του ν. 4412/2016 και του Π.Δ/τος
80/2016, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 9.920,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 35-6264,004 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού
προϋπολογισμού για την παροχή της υπηρεσίας ‘’Συντήρηση αντλιοστασίων της
Υπηρεσίας Πρασίνου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων’’ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
24137/14-11-2017 τεχνική έκθεση – προύπολογιστικό πίνακα του Δήμου.
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 4.910,40 € σε βάρος
του Κ.Α. 35-6264.003
του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού
προϋπολογισμού για την παροχή της υπηρεσίας ‘’Συντήρηση αντλιοστασίων της
Υπηρεσίας Πρασίνου στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας’’ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
69/2017 μελέτη του Δήμου.
Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 9.845,60 € σε βάρος
του Κ.Α. 35-6262.011
του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού
προϋπολογισμού για την παροχή της υπηρεσίας ‘’Καθαρισμός οδικού δικτύου στον
Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας’’ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 67/2017 μελέτη της
Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.
Δ. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 998,82 € σε βάρος του
Κ.Α. 35-6063.002 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού

για την προμήθεια ειδών ένδυσης και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας
εργαζομένων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 73/2017 μελέτη του Δήμου
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 338/2017
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1.Βλάσσης Ευάγγελος
3.Νικολάου Σωτήριος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
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5.Σακελλαρίου Αναστάσιος

