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      ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων τρέχοντος  
                         προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 
27η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 12778/23-06-
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. Πρόεδρος κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος 5.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση τριών 
έκτακτων) 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. Οι διατάξεις του άρθρου 72 περίπτ. δ  του ν. 3852/10.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/2006).
4. Οι διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
5. Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 21, 22, 23 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/15).
6. Οι εγκύκλιοι Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 
εγκ.30/19664/20.04.2011, Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015,  Υπ. Οικ. 
2/100018/0026/30-12-2016.
7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) 
όπως ισχύει. 
8. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
9. Η από 22-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, είναι αναγκαίο να προβεί:
α) στην έγκριση των δαπανών και στη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017, συνολικού ύψους  #83.070,00# € (ογδόντα τριών 
χιλιάδων και εβδομήντα ευρώ) 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 2017 συνολικού ύψους #1.782,50# € (χιλίων 
επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών) και 
γ) στην εξουσιοδότηση του Προέδρου – Δημάρχου να υπογράψει τις σχετικές Αποφάσεις 
Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

     Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους 2017, συνολικού ύψους #83.070,00# € (ογδόντα τριών χιλιάδων και 
εβδομήντα ευρώ), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α Κ.Α 
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

1 00-8261.001 Διάφορες επιστροφές εσόδων 25.000,00

2 30-6323.001 Τέλη ταξινόμησης και χορήγησης άδειας, 
πινακίδων και ετήσιου τέλους χρήσης 
μηχανημάτων έργων και αυτοκινήτων

2.100,00

3 00-6312.001 Φόρος εισοδήματος & τέλη από κεφάλαιο 
(Ν.4172/13)

45.000,00

4 00-6331.004 Λοιποί φόροι τέλη -ΕΝΦΙΑ -παράβολα για 
ανανέωση αδειών κλπ

10.000,00

5 00-6453.005 Συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής 
υποστήριξης Βιβλιοθήκης ΟΡΕΝ ΑΒΕΚΤ

350,00

6 00-6453.006 Συνδρομή για το ΚΕΠ Υγείας 620,00
  ΣΥΝΟΛΟ 83.070,00

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 2017 συνολικού ύψους 
#1.782,50# € (χιλίων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών), ως εξής:

Α/Α Κ.Α 
ΠΡ/ΣΜΟΥ

         ΤΙΤΛΟΣ  
Κ.Α.

Α.Α.Υ. ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Α.Α.Υ.
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1 30-
6662.002

Προμήθεια 
ασφαλτομίγματος 
σύμφωνα με την 
49/2017 
Απόφαση 
Οικονομικής 
Επιτροπής

A-298 6.986,78 Α-462 -1.782,50

  ΣΥΝΟΛΟ -1.782,50

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές 
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   169/2017

            Ο Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                  ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                                       

        Δήμαρχος
                                                                            ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                  
                                                                            ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος                                             
                                                              
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος 
       
                                                                            
                                                                                                                                                                      

             
                                                                                                                                                                         


