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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 355/2017
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση
της προμήθειας ελαστικών των οχημάτων του Δήμου
(Κ.Α. 10-6671.001), (Κ.Α. 20-6671.002), (Κ.Α. 30-6671.001),
(Κ.Α. 35-6671.001).
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 4η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα
14:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ.
26280/30-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Δόσχορη Κων/νου, 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.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου
Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 8ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση τριών έκτακτων)
ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 26471/01-12-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης
Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων με τίτλο: "Προμήθεια Ελαστικών", που αφορά
την προμήθεια των απαραίτητων ελαστικών στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης
οχημάτων και μηχανημάτων έργου, για την εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία αυτών,
προϋπολογισμού δαπάνης #23.299,60# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η
οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6671.001, 20-6671.002, 30-6671.001 και 35-6671.001 του
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 03-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στους κάτωθι
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις, ως εξής:
 στον Κ.Α. 10-6671.001 με τίτλο "Προμήθεια ελαστικών" (Οικονομικές - Διοικητικές
υπηρεσίες) πιστώσεις ύψους #600,00# € με αδιάθετο υπόλοιπο 600,00 €.

στον Κ.Α. 15-6671.001 με τίτλο "Προμήθεια ελαστικών" (υπηρεσίες Πολιτισμού
Αθλητισμού και Κοιν. πολιτικής) πιστώσεις ύψους #500,00# € με αδιάθετο υπόλοιπο
500,00 €.

στον Κ.Α. 20-6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ»
πιστώσεις ύψους #17.700,00# € με αδιάθετο υπόλοιπο 17.700,00 €.

στον Κ.Α. 30-6671.001 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ»
πιστώσεις ύψους #4.000,00# € με αδιάθετο υπόλοιπο 4.000,00 €.

35-6671.001 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και Μ.Ε.» πιστώσεις
ύψους #2.000,00# € με αδιάθετο υπόλοιπο 2.000,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 10-6671.001
(ποσό 545,60 €), 20-6671.002 (ποσό 17.484,00 €), 30-6671.001 (ποσό 3.930,80 €) και
35-6671.001 (ποσό 1.339,20 €) του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους, για την προμήθεια των απαραίτητων ελαστικών στα πλαίσια της
προληπτικής συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, για την εύρυθμη και ασφαλή
κυκλοφορία αυτών, ήτοι συνολικό ποσό #23.299,60# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.
26471/01-12-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα του Γραφείου Προμηθειών
του Δήμου μας.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 355/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
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