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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   187/2017

      ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού
                         οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
                         α) υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας
                         Τεχνικών Έργων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 30-6233.003)
                         β) προμήθειας ασφαλτομίγματος (Κ.Α. 30-6262.002)
                         γ) προμήθειας ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης 
                         (Κ.Α. 30-7135.008)
                         δ) προμήθειας πινακίδων επισήμανσης (Κ.Α. 30-7135.014).                                          

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 
11η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13824/07-07-
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 τέσσερα (4), ο κ. Αντιπρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Δόσχορης Κων/νος - Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός  
έκτακτου) ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον 
οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
Α
1. Η υπ΄ αριθ. 37/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο: "Μισθώματα μηχανημάτων για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων", η οποία αφορά την μίσθωση 
μηχανημάτων και συγκεκριμένα: α) ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή τύπου Caterpillar - 
συνολικής διάρκειας οκτώ ημερών, β) ενός (1) τροχοφόρου ισοπεδωτή γαιών τύπου 
Caterpillar - συνολικής διάρκειας δέκα ημερών και γ) ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα 
τύπου Caterpillar - συνολικής διάρκειας τριών ημερών, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν εργασίες διάστρωσης και εξομάλυνσης γαιών, υπαρχόντων αγροτικών 
οδών καθώς και σε όποια άλλα σημεία παρουσιαστεί ανάγκη, προϋπολογισμού δαπάνης 
#9.870,40# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-
6233.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 29-06-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #10.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #10.000,00# 
€, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Η υπ΄ αριθ. 13583/04-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων προς την 
Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Β



1. Η υπ΄ αριθ. 38/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο: "Προμήθεια ασφαλτομίγματος στο Δήμο Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων", η οποία αφορά την προμήθεια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες επισκευής τμημάτων 
οδοστρωμάτων καθώς και να επουλωθούν φθορές αυτών από το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου μας, προϋπολογισμού δαπάνης #1.791,18# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.002 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 29-06-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #7.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #1.795,72# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Η υπ΄ αριθ. 13586/04-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη 
σχετικής Απόφασης. 

Γ
1. Η υπ΄ αριθ. 12503/20-06-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο: "Προμήθεια ειδών οδικής 
ασφάλειας και οδικής σήμανσης", η οποία αφορά την προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας 
και οδικής σήμανσης και συγκεκριμένα καθρεπτών και πληροφοριακών πινακίδων, 
προκειμένου να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία των οδών και όπου αυτό προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού δαπάνης #8.990,00# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.008 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 23-06-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #9.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #9.000,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

Δ
1. Η υπ΄ αριθ. 13066/28-06-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο: "Προμήθεια πινακίδων 
επισήμανσης", η οποία αφορά την προμήθεια διαφόρων τύπων πινακίδων επισήμανσης, 
οι οποίες θα τοποθετηθούν σε Κοινόχρηστους Χώρους και Δημοτικά κτίρια, 
προϋπολογισμού δαπάνης #4.978,60# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.014 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 23-06-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #5.000,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

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. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-6233.003 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την μίσθωση 
τριών μηχανημάτων (ερπυστριοφόρου φορτωτή, τροχοφόρου ισοπεδωτή γαιών, 
ερπυστριοφόρου εκσκαφέα), συνολικού ποσού #9.870,40# € σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
37/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Β. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.002  
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
ψυχρού ασφαλτομίγματος, συνολικού ποσού #1.791,18# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 



38/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.008  
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης, συνολικού ποσού #8.990,00# €, σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθ. 12503/20-06-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 Δ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.014 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
διαφόρων τύπων πινακίδων επισήμανσης, συνολικού ποσού #4.978,60# €, σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθ. 13066/28-06-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
   
Ε. 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   187/2017

        Ο Αντιπρόεδρος                                                             Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                                ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                         

        
                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
                                                                  
                                                                                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος                                
  ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κωνσταντίνος                                  
       
                                                                            
                                                                                                                                                                      

             
                                                                                                                                                                         


