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ΘΕΜΑ 1ο (έκτακτο) 
Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη δαπάνης υπηρεσίας "Συντήρηση - λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων" 
(Κ.Α. 30-6265.008).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 163 
Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, ενόψει λήξης της 
προηγούμενης σχετικής σύμβασης.
2. α)Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #7.998,00# € για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
"Συντήρηση - λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων", την οποία κατανέμει στα έτη 2017 και 
2018, ως εξής:
- στο έτος 2017 ποσό #3.849,10# € και
- στο έτος 2018 το υπολειπόμενο ποσό #4.148,90# €.
     β) Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού #3.849,10# € σε βάρος του Κ.Α. 30-6265.008 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση 
της εν λόγω υπηρεσίας, ως όριο πληρωμής για το έτος αυτό.
    γ) Δεσμεύεται για την εγγραφή στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 της 
υπολειπόμενης πίστωσης των #4.148,90# €, προς ολοκλήρωση της ανωτέρω 
υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12970/27-6-2017 Τεχνική έκθεση - 
Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου μας.
3. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της  σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 2ο (έκτακτο) 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη δαπανών συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών 
οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 20-6263.001, 30-6263.001, 35-6263.001).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 
Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) πιστώσεις ποσών #3.307,43# €, 
#824,60# € & #1.499,85# € σε βάρος των Κ.Α. 20-6263.001, 30-6263.001 & 35-
6263.001, αντίστοιχα, του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους, για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, επισκευής και προμήθειας 



ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου, σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. 17-32/2017 Δελτία 
Επιθεώρησης & Επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.
3. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 3ο (έκτακτο) 
Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας (αρ. μελ. 27/2017).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165 
Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, προκειμένου να 
προχωρήσει άμεσα η δημοπράτηση του εν λόγω έργου
2. Εγκρίνει τα τεύχη και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 27/2017 μελέτης της 
Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, με τίτλο "Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα 
για το γήπεδο Περαχώρας", προϋπ/σμού #245.632,84# € (συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α.)
3. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
4. Καταρτίζει τους όρους του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
μελέτη.

ΘΕΜΑ 4ο 
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη όλων των απαιτούμενων ενεργειών, 
κατόπιν δημοσιευμάτων για παραλίες του Δήμου μας. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 166 
Ομόφωνα διορίζει πληρεξουσία δικηγόρο την κα ΚΟΥΚΟΥΛΑ Γεωργία,  προκειμένου 
να προβεί για λογαριασμό και προς το συμφέρον του Δήμου σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες, κατόπιν ανυπόστατων δημοσιευμάτων αναφορικά με παραλίες του Δήμου 
μας.  

ΘΕΜΑ 5ο 
Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Αποκομιδή ογκωδών 
αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 20/2017).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167 
Ομόφωνα εγκρίνει το από 22/6/2017 (1ο) πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
"Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 
20/2017), προϋπολογισμού 38.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., και ανακηρύσσει προσωρινό 
Ανάδοχο αυτής τον κ. Κων/νο ΠΑΥΛΑΚΗ, καθότι η προσφορά που κατέθεσε, και η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 37.080,00 € πλέον Φ.Π.Α., είναι πλήρης και σύμφωνη με 
τους όρους της οικείας διακήρυξης.    

ΘΕΜΑ 6ο 
Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ηλεκτρονικών πινακίδων LED 
ενημέρωσης (αρ. μελ. 15/2017).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 168 
Ομόφωνα εγκρίνει το από 23/6/2017 (1ο) πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 
ηλεκτρονικών πινακίδων LED ενημέρωσης (αρ. μελ. 15/2017), προϋπολογισμού 
24.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., και ανακηρύσσει προσωρινή Ανάδοχο αυτής την εταιρεία 
TOP VISION ΕΠΕ, καθότι η προσφορά που κατέθεσε, και η οποία ανέρχεται στο ποσό 



των 11.520,00 € πλέον Φ.Π.Α., είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης.    

ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη διαφόρων δαπανών και ανατροπή αναλήψεων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169 
Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) συνολική πίστωση ποσού #83.070,00# € 
σε βάρος Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
προς κάλυψη διαφόρων αναγκών, 
2. Εγκρίνει την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης, με αντιλογισμό, μη 
πραγματοποιηθείσας δέσμευσης ποσού #1.782,50# €, διαγράφοντας το αντίστοιχο 
ποσό και αποδεσμεύοντας τη σχετική πίστωση από τον Κ.Α. 30-6662.002 του σκέλους 
των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 
3. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης,
σύμφωνα με την από 22/6/2017 εισήγηση του οικείου Τμήματος Προϋπ/σμού, 
Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης έργου "Ανάπλαση πλατείας Παυσανία Σχοίνου" 
(αρ. μελ. 23/2017) (Κ.Α. 30-7332.006).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170 
Ομόφωνα αναβάλλει για επόμενη συνεδρίαση του Σώματος τη συζήτηση και λήψη 
Απόφασης επί του θέματος, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις  στην υπ' 
αριθμ. 23/2017 σχετική μελέτη.   

ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.  υπηρεσίας επιτήρησης Κοιμητηρίου Λουτρακίου (Κ.Α. 45-6112.001).
β. υπηρεσίας συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης ιστοσελίδας του Δήμου 
(Κ.Α. 00-6117.002). 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 
Ομόφωνα:
1.α) Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #992,00# € για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
νυχτερινής επιτήρησης και φύλαξης του χώρου του παλαιού Κοιμητηρίου Λουτρακίου, 
την οποία κατανέμει στα έτη 2017 και 2018, ως εξής:
- στο έτος 2017 ποσό #496,00,00# € και
- στο έτος 2018 το υπολειπόμενο ποσό #496,00# €.
   β) Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού #496,00# € σε βάρος του Κ.Α. 45-6112.001 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της 
εν λόγω υπηρεσίας, ως όριο πληρωμής για το έτος αυτό.
   γ) Δεσμεύεται για την εγγραφή στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 της 
υπολειπόμενης πίστωσης των #496,00# €, προς ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8937/16-5-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας.
2. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού #4.960,00# € σε βάρος του Κ.Α. 
00-6117.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης της 
ιστοσελίδας του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12227/19-6-2017 Τεχνική 
έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της οικείας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

 



ΘΕΜΑ 10ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.  υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών & προμήθειας ανταλλακτικών (Κ.Α. 35-
6264.002) .
β. υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής κλιματιστικών και ψυκτικών συγκροτημάτων σε 
δημοτικά κτίρια  (Κ.Α. 10-6264.001). 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172 
Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει): 
α)πίστωση #4.997,20# € σε βάρος του Κ.Α. 35-6264.002 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
συντήρησης σιντριβανιών με προμήθεια ανταλλακτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
12631/22-6-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών 
Δόμησης του Δήμου μας.
β)πίστωση #4.997,20# € σε βάρος του Κ.Α. 10-6264.001 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
συντήρησης - επισκευής κλιματιστικών και ψυκτικών συγκροτημάτων σε δημοτικά κτίρια, 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12615/22-6-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα 
της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.
2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 11ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.  υπηρεσιών για αδειοδότηση υδατοδρομίου στο Καλαμάκι (Κ.Α. 30-6142.007) .
β. υπηρεσίας συντήρησης μικροφωνικής εγκατάστασης  (Κ.Α. 15-6264.003). 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 173 
Ομόφωνα:
1.α) Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #17.360,00# € για την εκτέλεση Υπηρεσιών 
προς αδειοδότηση υδατοδρομίου στο Καλαμάκι, την οποία κατανέμει στα έτη 2017 και 
2018, ως εξής:
- στο έτος 2017 ποσό #13.888,00# € και
- στο έτος 2018 το υπολειπόμενο ποσό #3.472,00# €.
   β) Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού #13.888,00# € σε βάρος του Κ.Α. 30-6142.007 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση 
της εν λόγω υπηρεσίας, ως όριο πληρωμής για το έτος αυτό.
   γ) Δεσμεύεται για την εγγραφή στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 της 
υπολειπόμενης πίστωσης των #3.472,00# €, προς ολοκλήρωση της ανωτέρω 
υπηρεσίας,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης του 
Δήμου μας.
2. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού #998,20# € σε βάρος του Κ.Α. 15-
6264.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης μικροφωνικής εγκατάστασης σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 12650/21-06-2017 Τεχνική έκθεση- Προϋπολογιστικό Πίνακα της οικείας Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
 

ΘΕΜΑ 12ο 
Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη δαπάνης υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής του παρκέ στο κλειστό 
Γυμναστήριο Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.Α. 30-6261.008).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 174 
Ομόφωνα:



1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού #24.739,24# € σε βάρος 
του Κ.Α. 30-6261.008 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους, για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης της υπηρεσίας συντήρησης αθλητικών 
και κτιριακών εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Λουτρακίου- Περαχώρας και συγκεκριμένα της 
υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής του παρκέ στο κλειστό Γυμναστήριο Γ. 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και 
2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 13ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας - εγκατάστασης συστήματος συναγερμού - επιτήρησης των 
εγκαταστάσεων Αλσυλλίου Λιάντρου της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων  (Κ.Α. 35-7134.001) 
β. προμήθειας - εγκατάστασης συστήματος συναγερμού - επιτήρησης των 
εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 30-7134.004)   
γ. προμήθειας - εγκατάστασης οπτικής ίνας τηλεφωνικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο (10-
7134.009).   
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Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει): 
α)πίστωση #9.669,52# € σε βάρος του Κ.Α. 35-7134.001 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας - 
εγκατάστασης συστήματος συναγερμού - επιτήρησης των εγκαταστάσεων Αλσυλλίου 
Λιάντρου της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11824/13-6-2017 Τεχνική 
έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου μας.
β)πίστωση #1.997,38# € σε βάρος του Κ.Α. 30-7134.004 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας - 
εγκατάστασης συστήματος συναγερμού - επιτήρησης των εγκαταστάσεων του 
Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Θεοδώρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11823/13-6-2017 
Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου 
μας.
γ)πίστωση #4.507,40# € σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.009 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας - 
εγκατάστασης οπτικής ίνας τηλεφωνικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, σύμφωνα με την 
υπ' αριθμ. 11464/8-6-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού του Δήμου μας.
2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 14ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας επίπλων και σκευών (Κ.Α. 30-7133.001)
β. προμήθειας δενδρυλλίων, σπόρων & καλλωπιστικών φυτών (Κ.Α. 35-6692.002).
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Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει): 
α)πίστωση #1.330,52# € σε βάρος του Κ.Α. 30-7133.001 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας επίπλων 
και σκευών και συγκεκριμένα της προμήθειας περσίδας αλουμινίου ραφιών, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 12228/19-6-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης 
Οικονομικών του Δήμου μας.
β)πίστωση #14.989,45# € σε βάρος του Κ.Α. 35-6692.002 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας 
δενδρυλλίων, σπόρων και καλλωπιστικών φυτών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2017 
μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.



2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 15ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας καρτών ωρογράφου (Κ.Α. 15-6613.001)
β. προμήθειας πλαστικών σταθερών καθισμάτων για εξοπλισμό αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δήμου (Κ.Α. 15-7133.003).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177 
Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει): 
α)πίστωση #99,20# € σε βάρος του Κ.Α. 15-6613.001 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας καρτών 
παρουσίας για ωρογράφο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12515/21-6-2017 Τεχνική έκθεση 
- Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου μας.
β)πίστωση #4.947,60# € σε βάρος του Κ.Α. 15-7133.003 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας 
πλαστικών σταθερών καθισμάτων για εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου, 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12516/21-06-2017 Τεχνική έκθεση- Προϋπολογιστικό Πίνακα 
της οικείας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 16ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (Κ.Α. 30-6662.004)
β. προμήθειας κιγκλιδωμάτων (Κ.Α. 30-7135.007)
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Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει): 
α)πίστωση #14.793,20# € σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.004 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας 
οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 
Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2017 μελέτη της οικείας Δ.Τ.Υ & 
Υπηρεσιών Δόμησης.
β)πίστωση #9.913,80# € σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.007 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας 
κιγκλιδωμάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31/2017 μελέτη της οικείας Δ.Τ.Υ & 
Υπηρεσιών Δόμησης.
2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 17ο 
Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας οργάνων και τμημάτων αυτών για τις παιδικές χαρές (Κ.Α. 35-7135.005)
β. προμήθειας διαδρόμου προσπέλασης στη θάλασσα των ΑΜΕΑ (Κ.Α. 15-7135.003)
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Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει): 
α)πίστωση #9.982,00# € σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.005 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας οργάνων 
και τμημάτων αυτών για τις παιδικές χαρές, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2017 μελέτη 
της οικείας Δ.Τ.Υ & Υπηρεσιών Δόμησης.



β)πίστωση #2.976,00# € σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.003 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της προμήθειας 
διαδρόμου προσπέλασης στη θάλασσα των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
12582/22-6-2017 Τεχνική έκθεση- Προϋπολογιστικό Πίνακα της οικείας Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.
2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 18ο 
Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 προς κάλυψη  δαπάνης προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Κ.Α. 
10-6631, 15-6631.001, 20-6631)
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Ομόφωνα 
1.Eγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) συνολική πίστωση #3.758,50# € σε βάρος 
των Κ.Α. 10-6631. (#345,19# €),  15-6631.001 (#2.496,60# €) & 20-6631 (#916,71# €) 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση 
της προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτη της οικείας Δ/νσης 
Περιβάλλοντος.
2. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΘΕΜΑ 19ο 
Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού. Ορισμός υπολόγου.
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Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς 
τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
76/2017 Α.Δ.Σ., συνολικού ποσού #15.043,21# €, και
2. Ορίζει υπόλογο των εν λόγω ενταλμάτων τον δημοτικό υπάλληλο κ. Παπαγρηγορίου 
Δονάτο. 
Η απόδοση των ανωτέρω ενταλμάτων θα γίνει εντός τριμήνου από τη λήψη της 
παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με την από 21/6/2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.   

ΘΕΜΑ 20ο 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών μετακίνησης 
Δημάρχου, δημοτικής συμβούλου και ειδικού συνεργάτη στην Πορτογαλία. Απαλλαγή 
υπολόγου.
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Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β-409/9-5-2017 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, που εκδόθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 83/2017 Α.Ο.Ε. 
επονόματι της δημοτικής υπαλλήλου κας Ρουμελιώτου Νεκταρίας, για κάλυψη των 
δαπανών μετακίνησης Δημάρχου, δημοτικής συμβούλου και ειδικού συνεργάτη στην 
Πορτογαλία (σχετ. η αριθμ. 86/2017 Α.Δ.Σ. & η αριθμ. 6800/2017 Α.Δ.), σύμφωνα με τα 
εμπροθέσμως κατατεθέντα από την υπόλογο δικαιολογητικά,
2. Απαλλάσσει την υπόλογο υπάλληλο κα Ρουμελιώτου Νεκταρία από τις ευθύνες 
διαχείρισης του προαναφερθέντος εντάλματος,
σύμφωνα με την από 22/6/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου.

ΘΕΜΑ 21ο 
Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών προς 
ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.
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Ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού των υπ’ αριθμ. Β–454/29-5-2017, Β-456/29-5-
2017 & Β-461/30-5-2017 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που εκδόθηκαν 
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 98/2017 Α.Ο.Ε. επονόματι του δημοτικού υπαλλήλου  κ. 
Παπαγρηγορίου Δονάτου, για κάλυψη των δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις 
δημοτικού φωτισμού (σχετ. οι αριθμ. 314 & 315/2016 Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα 
εμπροθέσμως κατατεθέντα από τον υπόλογο δικαιολογητικά,
2. Απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο κ. Παπαγρηγορίου Δονάτο από τις ευθύνες 
διαχείρισης των προαναφερθέντων ενταλμάτων,
σύμφωνα με την από 23/6/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου.

Ο παρών πίνακας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου

Λουτράκι 28/6/2017                                                  Λουτράκι 28/6/2017
Ο τοιχοκολλήσας                                                Η  τηρήσασα τα πρακτικά

ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης                                     ΣΚΑΖΑ Αναστασία


