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  ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   71/2016 
 
       ΘΕΜΑ 2ο : « Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
                                            οικονομικού  έτους 2016 » 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα 
την 17η του μηνός Μαΐου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 7963/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - 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. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2. Δόσχορης Κων/νος,  
3. Βλάσσης Ευάγγελος, 4. Σακελλαρίου Αναστάσιος (ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο). Α π ό ν τ ε ς : 1. Γεωργίου Χαράλαμπος, 2. Ράτης Σπυρίδων, 3. Στάμου Γεώργιος.  
 Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός 
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:  1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Η περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10. 
3. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως 
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4. 4. Οι εγκύκλιοι Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. 
Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011, 2/112634/0026/17.12.2013 & εγκ. Υπ. Οικ. 2/97612/0026/22.12.2014.  5. Οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας πρόκειται να υπογράψει σύμβαση με τον Ιατρό Εργασίας 
(περίοδος 2016-2017), συνολικού ποσού #3.976,00# €, η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε #3.976,00# €, ενώ το ποσό που αφορά το μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 
#1.988,00# €.   7. Η από 13/5/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με 
την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να προβεί: Α) στη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016 συνολικού ύψους #182.959,78# € (εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα 
ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών).  Β) στην έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού #3.976,00# € 
(τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ) για «Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας (περίοδος 2016-2017)» , το οποίο κατανέμεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής: 
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- Στο τρέχον έτος 2016 ποσό #1.988,00# € (χιλίων εννιακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ) σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6117.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο και 
δεσμεύεται με την παρούσα  - Στο έτος 2017 ποσό #1.988,00# € (χιλίων εννιακοσίων ογδόντα οχτώ Ευρώ). 

Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το 
μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  

 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  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 

 
Α) Διαθέτει πίστωση ποσού #182.959,78# € (εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων 

εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών), σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. 
του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως ακολούθως:  

Α/Α Κ.Α 
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ. 

1 10-6012.002 
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 
πρακτικογράφων Δ.Σ. & τοπικών 
Σ/λίων 2.000,00 Α-296 

2 10-7135.001 
Προμήθεια ηλεκτρονικού ,ηλεκτρικού 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
σύμφωνα με την 6806/21-4-2016 290,03 Α-299 

3 15-7135.010 

Προμήθεια μηχανημάτων για την 
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
σύμφωνα με την 7335/4-5-2016 
τεχνική περιγραφή 1.931,10 Α-300 

4 15-6474.001 

Δαπάνες για το πρόγραμμα γαλάζιες 
Σημαίες της Ευρώπης (έλεγχος νερών 
κολύμβησης) σύμφωνα με την 
7091/26-4-2016 τεχνική περιγραφή 701,10 A-301 

5 15-6474.005 

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας νερών 
ντουζ και συντριβανιών σύμφωνα με 
την 7023/25-4-2016 τεχνική 
περιγραφή 1.378,83 A-302 

6 15-7135.009 
Προμήθεια επίπλων & λοιπού 
εξοπλισμού σύμφωνα με την 
7566/10-5-2016 τεχνική περιγραφή 4.990,72 A-303 

7 10-6266.004 

Τεχνική υποστήριξη του 
πληροφοριακού συστήματος 
μηχανογραφικών εφαρμογών του 
Δήμου σύμφωνα με την 7719/11-5-
2016 τεχνική περιγραφή 19.680,00 A-304 

8 00-6117.004 

Διάθεση πίστωσης με όριο πληρωμής 
για Αμοιβή για την παροχή 
υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 
σύμφωνα με την 10/2016 μελέτη. 
Δέσμευση εγγραφής στον 
προϋπολογισμό έτους 2017 ποσού 
1.988,00 € 1.988,00 Α-306 

9 30-7111.001 
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και 
εδαφικών εκτάσεων 150.000,00 Α-307 

    ΣΥΝΟΛΟ 182.959,78    
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B) Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού #1.988,00# € 
(χιλίων εννιακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για «Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας (περίοδος 2016-2017)» και δεσμεύεται ότι με την έναρξη του επόμενου 
οικονομικού έτους 2017, θα εγγράψει στον προϋπολογισμό αυτού, ποσό #1.988,00# € 
(χιλίων εννιακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ) για την υλοποίησή της, θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης της 
παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  71/2016.                                  
 
           Ο Πρόεδρος                           Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής                              ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                      

        Δήμαρχος                                                                                        ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κων/νος                                    
                                                                                                                                                           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος         ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                           
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