
                                                                                                                                 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  18
               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                           

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   109/2017

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού
                 οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων
                 του Δήμου και του ν.π.δ.δ. (ΔΟΚΟΠΑΠ)

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 9312/19-05-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. ΔΟΣΧΟΡΗ 
Κωνσταντίνου - Δημοτικού Συμβούλου, 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.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Δόσχορης 
Κων/νος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος
Α π ό ν τ ε ς: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα.

Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών της Oικονομικής Επιτροπής  τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, η οποία 
αφορά την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, 
γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και τροφίμων (γάλα, είδη 
οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) και 
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του Νομικού Προσώπου του Δήμου για το έτος 2017-2018, συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού #64.282,01# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ  εξ € #8.615,65# €, 
στο συνολικό ποσό των  #72.897,66# € και ειδικότερα:
 οι προμήθειες του κοινωνικού παντοπωλείου θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15-
6481.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμό έτους 2017 με 
το ποσό των #14.452,70 # €



 η προμήθεια του γάλακτος θα βαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς ετών 
2017- 2018 με το ποσό των #32.243,42#  € και με όριο πληρωμής για το 2017 το 
ποσό των #15.339,75# €, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στους Κ.Α. 15-6063.001, 
20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001 του σκέλους των εξόδων 
του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τα ποσά  #812,47# €, 
#11.484,19# €, #1.093,84# €, #1.650,93# & #298,32# €, αντίστοιχα.
 οι προμήθειες του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» (ΔΟΚΟΠΑΠ) θα βαρύνουν τους 
προϋπολογισμούς του, ετών 2017- 2018, με το συνολικό ποσό των #26.201,54#€.                     
2. Η υπ’ αριθ. 88/2017 (ΑΔΑ:7ΖΥ0ΩΛ3-ΣΣ6) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια στο Δήμο μας της προμήθειας τροφίμων προς 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του ν.π.δ.δ., κατόπιν διεξαγωγής 
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού.
3. Η από 15-05-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύψους 
αδιάθετων πιστώσεων στους ανωτέρω Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους.
4. Το από 15-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου προς 
την Οικονομική Επιτροπή, με το οποίο εισηγείται τη διάθεση και δέσμευση 
πιστώσεων για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 κι εκείνες του ν. 4412/2016, καθώς και τις 
διατάξεις του Π.Δ. 80/2016  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
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού #46.696,12# 
€ για την υλοποίηση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου, ήτοι για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και για το γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του 
άρθρου 10 του Ν. 4337/2015, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2017 & 2018 ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό  
 #14.452,70 # € για τις προμήθειες του κοινωνικού παντοπωλείου που θα 

βαρύνουν τον ΚΑ 15-6481.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού 
προϋπολογισμό έτους 2017. 

 #15.339,75# € για την προμήθεια του γάλακτος που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-
6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001 του 
σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως όριο 
πληρωμής 

 στο έτος 2018 ποσό #16.903,67# € για την προμήθεια του γάλακτος.
2. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, που αφορά την 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.



3. Διαθέτει πίστωση ποσών
  #14.452,70# € σε βάρος του ΚΑ 15-6481.001 του σκέλους των εξόδων του 
δημοτικού προϋπολογισμό έτους 2017 για τις προμήθειες του κοινωνικού 
παντοπωλείου, 
 #15.339,75# € σε βάρος των Κ.Α. 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-
6063.001 & 45-6063.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως όριο πληρωμής για το 2017, προς κάλυψη 
των δαπανών της εν λόγω προμήθειας γάλακτος. 
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των 
σχετικών  Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   109/2017

            Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής              ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
             Δήμαρχος

                                                                ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος 
  
                                                                          ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
   
                                                                                                                                                        
                                                                     


