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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   334/2017

      ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπο-
                              λογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των:
                              α. προμήθειας υδραυλικών ειδών & ειδών υγιεινής 
                              (Κ.Α. 10-6662.001),
                              β. προμήθειας ηλεκτρινοκού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού 
                              υλικού (Κ.Α. 10-7134.001),
                              γ. υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής καυστήρων κλιματιστικών
                              μονάδων και κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών καταστημάτων
                              (Κ.Α. 10-6262.006),
                              δ. προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συναγερμού
                              ασφαλείας για το νέο δημοτικό κτίριο (Κ.Α. 10-7134.008),
                              ε. προμήθειας μηχανής καταμέτρησης και διαχείρισης
                              χαρτονομισμάτων (Κ.Α. 10-7135.005). 
                                       

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα 
την 20η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
14:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 
24384/16-11-2017 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. Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 8ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο 
κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
Α
1. Η υπ΄ αριθ. 66/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο: 
"Προμήθεια υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής", που αφορά την προμήθεια υδραυλικών 
ειδών και ειδών υγιεινής με σκοπό την επισκευή, αντικατάσταση κατεστραμμένων 
υδραυλικών εξαρτημάτων καθώς και τη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των 
δημοτικών κτιρίων από τους εργαζόμενους υδραυλικούς του Τμήματος Τεχνικών Έργων, 
προϋπολογισμού δαπάνης #5.499,77# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6662.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 14-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.500,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #5.500,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.



3. Το υπ΄ αριθ. 24480/17-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Β
1. Η υπ΄ αριθ. 23326/06-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης 
Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής με τίτλο: "Προμήθεια ηλεκτρονικού, 
ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού", η οποία αφορά την προμήθεια σταθεροποιητών 
τάσεων UPS με τεχνολογία Line interactive, προκειμένου να προσφέρουν προστασία 
στους υπολογιστές είτε από διακοπές ρεύματος είτε από διακυμάνσεις ρεύματος, 
προϋπολογισμού δαπάνης #5.490,72# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 06-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #12.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #8.020,84# 
€, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Η από 06-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού και 
Πληροφορικής προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Γ
1. Η υπ΄ αριθ. 68/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο: 
"Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών, καυστήρα & κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών 
καταστημάτων", η οποία αφορά την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής των καυστήρων 
- λεβήτων - κλιματιστικών μονάδων του Δήμου, με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία των διαφόρων μηχανημάτων, τη μείωση των ρύπων και την βελτίωση του 
βαθμού απόδοσης αυτών, προϋπολογισμού δαπάνης #2.988,40# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6265.006 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 14-11-2017 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 #7.000,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Το από 15-11-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δημάρχου προς την 
Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Δ
1. Οι υπ΄ αριθ. 23959/13-11-2017 και 23958/13-11-2017 Τεχνικές εκθέσεις - 
προϋπολογιστικοί πίνακες της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής, 
οι οποίες αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση Συναγερμού Ασφαλείας στο κτίριο 
ΜΠΟ-ΡΙΒΑΖ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία και επιτήρηση αυτού και την 
προμήθεια και εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης με κάμερες ασφαλείας 
στο ανωτέρω κτίριο, αντίστοιχα, προϋπολογισμού δαπάνης #9.204,78# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.008 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 13-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #11.500,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #9.255,60# 
€, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Το από 13-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού και 
Πληροφορικής προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Ε
1. Η υπ΄ αριθ. 23519/08-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας του 
Γραφείου Προμηθειών με τίτλο: "Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης & διαχείρισης 
χαρτονομισμάτων", η οποία αφορά την προμήθεια μίας μηχανής καταμέτρησης και 
διαχείρισης χαρτονομισμάτων ευρώ με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του αρμόδιου 
γραφείου εξασφαλίζοντας την γρήγορη και ασφαλή καταμέτρηση καθώς και την 



επαλήθευση γνησιότητας μεγάλων ποσοτήτων χαρτονομισμάτων ευρώ, προϋπολογισμού 
δαπάνης #1.233,05# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 10-7135.005 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 08-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #2.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #2.000,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Το από 08-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή 
για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

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. 10-6662.001 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής με σκοπό την επισκευή, αντικατάσταση 
κατεστραμμένων υδραυλικών εξαρτημάτων καθώς και τη συντήρηση των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων από τους εργαζόμενους υδραυλικούς του 
Τμήματος Τεχνικών Έργων, συνολικού ποσού #5.499,77# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
66/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Β. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.001  
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
σταθεροποιητών τάσεων UPS με τεχνολογία Line interactive, προκειμένου να 
προσφέρουν προστασία στους υπολογιστές είτε από διακοπές ρεύματος είτε από 
διακυμάνσεις ρεύματος, συνολικού ποσού #5.490,72# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
23326/06-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Οργάνωσης 
Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου μας.

 Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.006 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την υπηρεσία 
συντήρησης και επισκευής των καυστήρων - λεβήτων - κλιματιστικών μονάδων του 
Δήμου, με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διαφόρων μηχανημάτων, τη 
μείωση των ρύπων και την βελτίωση του βαθμού απόδοσης αυτών, συνολικού ποσού 
#2.988,40# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 68/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Δ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.008 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
και εγκατάσταση Συναγερμού Ασφαλείας στο κτίριο ΜΠΟ-ΡΙΒΑΖ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η προστασία και επιτήρηση αυτού και την προμήθεια και εγκατάσταση 
Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης με κάμερες ασφαλείας στο ανωτέρω κτίριο, συνολικού 
ποσού #9.204,78# €, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. 23959/13-11-2017 και 23958/13-11-2017 
Τεχνικές εκθέσεις - προϋπολογιστικούς πίνακες της Δ/νσης Οργάνωσης 
Προγραμματισμού και Πληροφορικής, του Δήμου μας.

Ε. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.005 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
μίας μηχανής καταμέτρησης και διαχείρισης χαρτονομισμάτων ευρώ με σκοπό την 
εύρυθμη λειτουργία του αρμόδιου γραφείου εξασφαλίζοντας την γρήγορη και ασφαλή 
καταμέτρηση καθώς και την επαλήθευση γνησιότητας μεγάλων ποσοτήτων 
χαρτονομισμάτων ευρώ, συνολικού ποσού #1.233,05# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
23519/08-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα του Γραφείου Προμηθειών 
του Δήμου μας.



ΣΤ. 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 334/2017.

            Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                    ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                                     

        Δήμαρχος
                                                                              ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                  
                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος                                                     
                                                              
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                    

             
                                 
                                                                                                    


