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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  149/2017

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού
                 οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη διαφόρων δαπανών και
                 ανατροπή αναλήψεων.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 16η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 11674/12-06-2017 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. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος - Αντιπρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος, 5.Ράτης Σπυρίδωνας, ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Νικολάου Σωτήριο. 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση 
τριών εκτάκτων) ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η από 14-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
και  Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία ζητά από 
την Οικονομική Επιτροπή να προβεί
α) στην έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους.
β) στην ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό μη 
πραγματοποιηθείσας δέσμευσης, συνολικού ύψους #32.166,22# €, 
διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και αποδεσμεύοντας τη σχετική πίστωση του 
δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017. 
2. α) Η υπ' αριθ. 76/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΑΓΩΛ3-0ΚΤ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε 
διάφορες περιοχές του Δήμου, ως εξής:
 Στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου και Κιλκίς του οικισμού "Νέα Ζωή - Κατσιβίρι" 
στους Αγίους Θεοδώρους, προς ικανοποίηση του αιτήματος του οικείου 
Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου, για  τοποθέτηση δύο (2) στύλων της 
ΔΕΔΔΗΕ με φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2017 Απόφαση 
Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων.



 Στην οδό Σαρωνικού (ανατολικά) στην περιοχή "Τσόπα" στους Αγίους 
Θεοδώρους, για τοποθέτηση τριών (3) στύλων της ΔΕΔΔΗΕ με φωτιστικά 
σώματα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6/2017 Απόφαση Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων.
 Στην ανώνυμη οδό, παραπλεύρως του προαστιακού σταθμού στην περιοχή 
Μούλκι στους  Αγίους Θεοδώρους, για την τοποθέτηση επτά (7) στύλων της 
ΔΕΔΔΗΕ με φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/2017 Απόφαση 
Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων.
β) Η εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς την Οικονομική Επιτροπή από την οποία 
προκύπτει ότι η δαπάνη για τις ανωτέρω επεκτάσεις ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των #15.042,01# €. 
γ)Η από 14-06-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία 
στον Κ.Α. 20-7325.023 με τίτλο: «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές 
δαπάνες εγκαταστάσεων και  έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του 
Δήμου στη ΔΕ Αγίων Θεοδώρων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2017, έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #20.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#18.091,88# €, για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       
1. Ομόφωνα εγκρίνει α) τις δαπάνες και τη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων 
σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον 
κάτωθι πίνακα:

Α/Α Κ.Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

1 35-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ) 13.948,96

2 30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ) 141.000,00

3 15-6142.009 Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου(συμπληρωματική πίστωση λόγω διαφοράς ΦΠΑ) 165,64

4 30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 94,20
5 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 13.534,65

6 00-8117.002

Οφειλές σε προσωπικό, ασφαλ. ταμεία, Ελληνικό Δημόσιο  και 
πιστωτές διάφορους-προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής 
κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑΘ  (σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 109 του ν. 3852/10 που προστέθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με τηνπαρ.5 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και την παρ. 15 του 
άρθρου 10 του Ν. 4071/12 ) όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις  του 

Εκκαθαριστή

90.500,00

7 00-8117.003 Ασφαλιστικές οφειλές σε ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 43.856,75
ΣΥΝΟΛΟ 303.100,20

β) την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό της μη 
πραγματοποιηθείσας δέσμευσης συνολικού ύψους 32.166,22 €, 
διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και αποδεσμεύοντας την σχετική πίστωση, 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα: 

Α/Α Κ.Α 
ΠΡ/ΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ  Κ.Α. Α.Α.Υ. ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Α.Α.Υ. 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1 20-6142.001 Ενέργειες ευαισθητοποίησης - 
ενημέρωσης κοινού μέσω 
διαδυκτιακής πλατφόρμας 
ανακύκλωσης

A-308 24.800,00 Α-319 -24.800,00

2 20-6662.005 Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες 
κλπ) για την συντήρηση 
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 
Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας

Α-367 24.725,60 Α-435 -7.366,22

  ΣΥΝΟΛΟ -32.166,22



2. Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κκ. Γεωργίου Χαράλαμπου & 
Δόσχορη Κων/νου) εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος 
του Κ.Α. 20-7325.023 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους, για «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες 
εγκαταστάσεων και  έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη 
ΔΕ Αγίων Θεοδώρων», κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της 
παρούσας, συνολικού ποσού #15.042,01# €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου μας.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των 
σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  149/2017.

         Ο Αντιπρόεδρος        Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής            ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

     
                                                                        ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                                  
                                                                        ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων     
  ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος  
                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος


