
                                                                                                                                  
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     
               Δ Η Μ Ο Σ                                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ  30  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                                    
           ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   224/2017

      ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού
                         προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη
                         δαπανών:
                         α) υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη
                         Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (Κ.Α. 20-6279.003),
                         β) μίσθωσης λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της
                         υπηρεσίας Καθαριότητας (Κ.Α. 20-6233.006).
                         

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 11η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 16016/07-08-2017 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 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.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα εξής:
Α
1. Η από 17-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της 
Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 
περί ανάθεσης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων της Δ.Ε. 
Αγ. Θεοδώρων.
2. Η υπ΄ αριθ. 161/2017 (με ΑΔΑ: 7ΗΔΗΩΛ3-1ΦΤ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω ανάθεση, καθότι η Υπηρεσία 
Καθαριότητας δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό κάδων για ογκώδη αντικείμενα, 
καθώς επίσης και το απαιτούμενο ρυμουλκούμενο όχημα με ράβδο ζεύξης, για τη 
φόρτωση και εκφόρτωση των συγκεκριμένων κάδων, κατόπιν διεξαγωγής 
συνοπτικού διαγωνισμού. 
3. Η υπ΄ αριθ. 43/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο: "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων 
στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων", η οποία αφορά την παροχή υπηρεσίας αποκομιδής 
ογκωδών αντικειμένων με κάδους χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών μέτρων. Η 
διάρκεια παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της οικείας 
σύμβασης. 



Οι κάδοι θα τοποθετηθούν στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αγ. 
Θεοδώρων και θα χρησιμοποιηθούν για την απόρριψη μπαζών, κλαδεμάτων και 
γενικά ογκωδών αντικειμένων. Η τοποθέτηση, η απομάκρυνση και εκκένωση των 
κάδων θα γίνεται με ευθύνη και εξοπλισμό του αναδόχου. Η συνολική δαπάνη  
ανέρχεται στο ποσό των #52.080,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), 
με όριο πληρωμής για το έτος 2017 ποσό #17.360,00# € (ποσό εγγεγραμμένο 
στον Κ.Α. 20-6279.003) και για το έτος 2018 ποσό #34.720,00# €. 
4. Η από 19-07-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #60.000,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #33.712,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

Β
1. Η υπ΄ αριθ. 15046/25-07-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας 
Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων με τίτλο: "Μίσθωση λοιπών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας στη Δ.Ε. Αγ. 
Θεοδώρων", η οποία αφορά την μίσθωση ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, 
τύπου CATERPILLAR 325 LN, ισχύος τουλάχιστον 170 PS, συνολικής διάρκειας 
τριάντα δύο ημερών (επτάωρης ημερησίας απασχόλησης), προϋπολογισμού 
δαπάνης #14.284,80,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 20-6233.006 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Στην τιμή - ημερησία δαπάνη συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του χειριστή του 
μηχανήματος, τα καύσιμα καθώς επίσης και η μετακίνηση του οχήματος στον τόπο 
που θα εκτελούνται κάθε φορά οι εργασίες.
2. Η από 19-07-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #14.504,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #14.504,00# €, 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 δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού #52.080,00# € 
για την υλοποίηση της υπηρεσίας "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. 
Θεοδώρων" , 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 και 2018, ως εξής:

 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό #17.360,00# €, ως όριο πληρωμής &
 στο έτος 2018 ποσό #34.720,00# €. 

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 την εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα 
πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

Διαθέτει πίστωση ποσού #17.360,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.003 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο: 
"Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (συν+νέο)", ως όριο 
πληρωμής για το 2017, προς κάλυψη των δαπανών της εν λόγω υπηρεσίας.



Β. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 20-
6233.006 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την μίσθωση ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, τύπου CATERPILLAR 325 
LN, ισχύος τουλάχιστον 170 PS, συνολικής διάρκειας τριάντα δύο ημερών 
(επτάωρης ημερησίας απασχόλησης), συνολικού ποσού #14.284,80,00# €, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15046/25-07-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό 
πίνακα της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας.

 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   224/2017

        Ο  Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής             ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                         

        
                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
                                                                  
                                                                             ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος      
ΓΚΙΩΝΗΣ  Αλκ.  Γεώργιος                                                                                                               
                                                                             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος                            
       
                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
                                                                                                                                                        

             
                                                                                                                                                                


