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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   204/2016 
 

               ΘΕΜΑ 3ο: « Διάθεση  πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
                                         έτους 2016 και ανατροπή αναλήψεων »   

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα 
την  11η  του μηνός  Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 
14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 
20425/07-11-2016 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 πέντε  (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  
έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος –Πρόεδρος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος - β΄ 
αναπληρωματικό μέλος, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. 
Παντελέου Κων/νο. 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Δόσχορης Κων/νος. 
  
 Επί του 3ου 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. Οι διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4. 
4. Οι εγκύκλιοι του Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και 
Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011, Υπ. Οικ.  2/112634 /0026/17.12.2013, Υπ. Οικ. ,  εγγ. 
Υπ. Οικ. 2/97612/0026/22.12.2014, 2/81869/0026/23.12.2015 
5. Οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 
6. Οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
7. Η από 07/11/2016 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 #66.600,37# € και  
Β) στην ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό της μη πραγματοποιηθείσας 
δέσμευσης, διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και αποδεσμεύοντας την σχετική πίστωση, 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 συνολικού ύψους  #34.445,00# €.  
 
 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 
 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 
 
 Α) Διαθέτει πίστωση ποσού #66.600,37# € (εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και 
τριάντα επτά λεπτών), σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους 2016, ως εξής: 
 

Α/Α Κ.Α 
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ. 

1 30-7333.012 

Συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δ.Ε 
Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με την 
65/2016 μελέτη 12.584,76 Α-627 

2 30-7333.002 

Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας στη 
Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με 
την 66/2016 μελέτη 12.584,76 Α-628 

3 30-7333.001 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη 
Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας 
σύμφωνα με την 67/2016 μελέτη 12.555,00 Α-629 

4 15-6662.001 

Προμήθεια υλικών συντήρησης και 
λοιπών αναλωσίμων,για την 
λειτουργία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου 
σύμφωνα με την 19674/26-10-2016 691,92 Α- 630 

5 35-6264.002 

Συντήρηση συντριβανιών & 
προμήθεια ανταλλακτικών σύμφωνα 
με την 20045 τεχνική έκθεση 4.997,20 Α-631 

6 45-6261.003 

Συντήρηση και επισκευή 
κοιμητηρίων ΔΕ Λουτρακίου-
Περαχώρας σύμφωνα με την 
19968/1-11-2016 τεχνική έκθεση 4.349,92 Α-632 

7 30-6612 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων σύμφωνα με την 
20063/2-11-2016 τεχνική έκθεση 1.476,00 Α-633 

8 20-6061 

Παροχές ένδυσης και λοιπά μέσα 
ατομικής προστασίας εργαζομένων 
σύμφωνα με την 63/2016 μελέτη 3.997,76 Α-634 

9 20-6063.002 

Παροχές ένδυσης και λοιπά μέσα 
ατομικής προστασίας εργαζομένων 
σύμφωνα με την 63/2016 μελέτη 5.984,24 Α-635 

10 35-6063.002 

Παροχές ένδυσης και λοιπά μέσα 
ατομικής προστασίας εργαζομένων 
σύμφωνα με την 63/2016 μελέτη 992,00 A-636 

11 45-6063.002 

Παροχές ένδυσης και λοιπά μέσα 
ατομικής προστασίας εργαζομένων 
σύμφωνα με την 63/2016 μελέτη 99,20 A-637 

12 15-6274.001 

Δαπάνες απολύμανσης  δημοτικών 
κτιρίων σύμφωνα με την 20113/2-
11-2016 1.200,00 A-638 

13 15-6613.001 

Προμήθεια εντύπων-αφισσών 
σύμφωνα με την 20135/3-11-2016 
τεχνική περιγραφή 124,00 A-639 

14 30-7135.001 

Προμήθεια ηλεκτρονικού, 
ηλεκτρικού, κεφαλαιακού 
εξοπλισμού και Η/Υ σύμφωνα με 
την 20115/2-11-2016 τεχνική 
έκθεση 4.963,61 A-640 

    ΣΥΝΟΛΟ 66.600,37   
 



  
Β) Εγκρίνει την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό της μη 
πραγματοποιηθείσας δέσμευσης, διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και αποδεσμεύοντας 
την σχετική πίστωση, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 συνολικού ύψους   
#34.445,00# €, ως κάτωθι:  
 

Α/
Α 

Κ.Α 
ΠΡ/ΣΜΟΥ 

         ΤΙΤΛΟΣ  Κ.Α. Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Π.Α.Υ.ΑΝΤΙ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1 00-
6056.001 

Ετήσια εισφορά στο 
ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ  
Α-71 με ΑΔΑ 
6ΚΠ6ΩΛ3-Θ9Χ 

A-71 305.472,17 A-626 -34.445,00 

    ΣΥΝΟΛΟ -34.445,00 
 

 Σύμφωνα με την από 07/11/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  
Δήμου μας.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  204/2016. 
 

 
            Ο Πρόεδρος                                  Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής                                ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος    
    Δήμαρχος    
                                                                                         ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας 
 
                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                                                                             
                                                                                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
                                                                                          
 

                                                                                      
 
              
 
    
 
 


