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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   105/2016 
 
  ΘΕΜΑ  1ο : Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 
  μοναδικό      για την κάλυψη της δαπάνης της Ναυαγοσωστικής υπηρεσίας 
                     των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου  

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  17η  του μηνός  Iουνίου, του έτους 2016, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 10682/17-06-2016 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 έξι  
(6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Βλάσσης Ευάγγελος, 
5.Στάμου Γεώργιος, 6.Δόσχορης Κων/νος 
 Α π ό ν τ ε ς :1. Παντελέου Κων/νος.  
 Πριν τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. 
Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος «Διάθεση πίστωσης 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης της 
Ναυαγοσωστικής υπηρεσίας των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου», 
προκειμένου να ανατεθεί άμεσα η εν λόγω υπηρεσία και να υπογραφεί η 
σχετική σύμβαση. 
 Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει 
έκτακτα, αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3582/2010, περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης΄΄. 
 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον 
οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Οι υπ’ αριθ. 15/2016 & 14/2016 σχετικές με το θέμα μελέτες της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, οι οποίες αφορούν την 
εκτέλεση των υπηρεσιών:  
 ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστης ακτής Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% 
εξ € 960,00 στο συνολικό ποσό των 4.960,00 € 



 ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δ.Ε.Λουτρακίου - 
Περαχώρας, προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και προστιθεμένου 
του Φ.Π.Α. 24% εξ € 2.880,00 στο συνολικό ποσό των 14.880,00 €. 

2. Η υπ’ αριθ. 82/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την σχετική 
εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών. 
3. Η υπ’ αριθ. 153/2016 (ΑΔΑ:ΩΡΖ6ΩΛ3-Ψ5Ζ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1858/47315/15-06-
2016 (ΑΔΑ:7ΧΜΖΟΡ1Φ-1ΥΔ) όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., σύμφωνα με την 
οποία αναμορφώθηκε ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους ως 
κάτωθι:  
 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΠΟΣΟ) 
15-6142.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών της Δ.Ε. Αγίων 

Θεοδώρων 
5.000,00 

15-6142.005 Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών της Δ.Ε. 
Λουτρακίου-Περαχώρας 

15.000,00 
 4. Οι υπ’ αριθ. Α-377, Α-378/17-6-2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
ποσών #4.960,00# € & #14.880,00# €  σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α.  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, μετά από 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 
Διαθέτει συνολική πίστωση #4.960,00# € & #14.880,00# €  σε βάρος των Κ.Α. 15-
6142.004 &15-6142.005 με τίτλους «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 
ακτών της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων» & «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 
ακτών της Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας», αντίστοιχα, του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις Α-377, Α-378/17-6-
2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   105/2016. 
                        
            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος 
    Δήμαρχος    
                                                                         ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων 
 
                                                                         ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         
                                                                                 ΣΤΑΜΟΥ  Γεώργιος 
 
                                                                         ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος 


