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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                   
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        
              Δ Η Μ Ο Σ                                                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ  40      
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ                                                                                                                     
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                Ορθή επανάληψη                                                                      

                                                           (ως προς την αρίθμηση)

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   323/2017

ΘΕΜΑ 1ο έκτακτο : «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού
                                        προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την 
                                        εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την θέρμανση 
                                        των κτιριακών εγκαταστάσεων και δεξαμενών
                                        κολύμβησης του Δ. Κολυμβητηρίου Λουτρακίου»

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 14η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 
23833/10-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Δόσχορη Κων/νου, 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.Νικολάου 
Σωτήριος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος.

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

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. 
Πρόεδρος ζήτησε τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης 
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση της προμήθειας 
καυσίμων για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και δεξαμενών κολύμβησης 
του Δ. Κολυμβητηρίου Λουτρακίου» έκτακτα ως κατεπείγοντος,  προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 3852/2010.

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄ αριθ. 23954/13-11-2017 αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με το οποίο ο 
Δήμος μας είναι αναγκαίο να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας επιπλέον ποσότητας 
εξήντα χιλιάδων (60.000) λίτρων πετρελαίου κίνησης, με τη διαδικασία διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, μέχρι τη διενέργεια νέου διαγωνισμού προμήθειας 
καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών του για το έτος 2018.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #60.000,00# € και 
προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ ευρώ #14.4000,00# στο συνολικό ποσό των 
#74.400,00# € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ) το οποίο θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 15-6644.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού με τίτλο:
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"Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων και δεξαμενών 
κολύμβησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου".

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να προβεί στην 
έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού #74.400,00# € για 
την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2017 και 2018. 

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 #74.400,00# 
€ για την εκτέλεση της προμήθειας επιπλέον ποσότητας εξήντα χιλιάδων (60.000) 
λίτρων πετρελαίου κίνησης για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, 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 #15.000,00# €, ως όριο πληρωμής &
 στο έτος 2018 το υπολειπόμενο ποσό #59.4000,00# €. 

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 #15.000,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 15-6644.001 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο: "Προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων και δεξαμενών κολύμβησης 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου", ως όριο πληρωμής για το 2017, προς κάλυψη 
των δαπανών της εν λόγω προμήθειας.

Β. 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  323/2017.   

                 Ο   Πρόεδρος                           Τα Μέλη
       της Οικονομικής Επιτροπής                        ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                     
                                                                                           

                                                                     ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος                                                                                                                                                                
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

                                                                   
            ΓΚΙΩΝΗΣ Γεώργιος                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος                                   
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