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      ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπο-
                             λογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των:
                             α. προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος εξαερισμού
                             μηχανοστασίου κολυμβητηρίου (Κ.Α. 15-7135.001),
                             β. προμήθειας ανταλλακτικών μουσικών οργάνων 
                             (Κ.Α. 15-7135.012),
                             γ. υπηρεσίας επισκευής μουσικών οργάνων (Κ.Α. 15-6262.009),
                             δ. υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής αθλητικών οργάνων
                             (Κ.Α. 15-6265.006),
                             ε. προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού (Κ.Α. 15-7135.002),
                             στ.  προμήθειας υλικών για την διενέργεια εθελοντικής 
                             αιμοδοσίας (Κ.Α. 15-6473.001).  
                                       

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. 71/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο: 
"Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού μηχανοστασίου κολυμβητηρίου", που 
αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στο υπόγειο του κολυμβητηρίου αυτόνομης 
μονάδας εξαερισμού παροχής 3500 m3/h, η οποία θα συνδέεται με αγωγό (3m) που θα 
απορρίπτει τον αέρα στον εξωτερικό περιβάλλον και παράλληλα να τοποθετηθεί 
παρόμοιος αγωγός που εισέρχεται ελεύθερος στον αεριζόμενο χώρο, προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των υγροποιήσεων που δημιουργούνται στην οροφή και τα 
περιμετρικά τοιχία του υπογείου, προϋπολογισμού δαπάνης #6.658,80# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.001 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 #20.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #10.253,60# 
€, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Η από 15-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου προς την Οικονομική Επιτροπή 
για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Β
1. Η υπ΄ αριθ. 24297/15-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: "Προμήθεια 
ανταλλακτικών μουσικών οργάνων", η οποία αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής του Δήμου (επιστόμιο, καλάμια κλαρίνων, σφιγκτήρες 
σαξοφώνου, καθαριστικά πανιά, κ.λ.π.), προϋπολογισμού δαπάνης #992,07# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.012 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 16-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #1.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #1.000,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Η από 16-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Γ
1. Η υπ΄ αριθ. 24296/15-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: "Υπηρεσία 
επισκευής μουσικών οργάνων", η οποία αφορά την υπηρεσία επισκευής διαφόρων 
μουσικών οργάνων (μηχανισμού τρομπέτας, κλαρίνου, φλάουτου, σαξοφώνου, κ.λ.π.) της 
Φιλαρμονικής του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης #1.499,16# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6265.009 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 16-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #1.500,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #1.500,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

Δ
1. Η υπ΄ αριθ. 24471/16-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: "Υπηρεσία 
συντήρησης - επισκευής αθλητικών οργάνων", η οποία αφορά τις εργασίες συντήρησης 
και επισκευής των αθλητικών οργάνων εσωτερικού χώρου, τα οποία βρίσκονται στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου "Χ. ΘΩΔΗΣ", του Δημοτικού 
Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου "Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ" και του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, προϋπολογισμού δαπάνης #1.488,00# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6265.006 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 #1.500,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #1.500,00# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Το υπ΄ αριθ. 24480/17-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής 
Απόφασης. 

Ε
1. Η υπ΄ αριθ. 24472/16-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: "Προμήθεια 
αθλητικού εξοπλισμού", η οποία αφορά την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού ενόργανης 



γυμναστικής και συγκεκριμένα ενός μονόζυγου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και ειδικότερα η αίθουσα ενόργανης 
γυμναστικής, προϋπολογισμού δαπάνης #3.286,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 02-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #3.317,32# €, 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Το υπ΄ αριθ. 24479/17-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής 
Απόφασης. 

ΣΤ
1. Η υπ΄ αριθ. 23433/07-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας της 
Δημοτικής Τράπεζας Αίματος με τίτλο: "Δαπάνες για Δημοτική Τράπεζα Αίματος", η οποία 
αφορά την προμήθεια δύο (2) αυτοκόλλητων για αεροπανό, προς ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων για την διενέργεια της εθελοντικής αιμοδοσίας που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, προϋπολογισμού 
δαπάνης #59,52# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 15-6473.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η υπ΄ αριθ. 23435/07-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας της 
Δημοτικής Τράπεζας Αίματος με τίτλο: "Δαπάνες για Δημοτική Τράπεζα Αίματος", η οποία 
αφορά την προμήθεια εντύπων (καρτελάκια - προσκλήσεις και αφίσες), προς ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων για την διενέργεια της εθελοντικής αιμοδοσίας που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, προϋπολογισμού 
δαπάνης #334,80# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 15-6473.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
3. Η από 07-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω 
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #1.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #615,60# €, 
για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών.

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. 15-7135.001 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
και τοποθέτηση στο υπόγειο του κολυμβητηρίου αυτόνομης μονάδας εξαερισμού παροχής 
3500 m3/h, η οποία θα συνδέεται με αγωγό (3m) που θα απορρίπτει τον αέρα στον 
εξωτερικό περιβάλλον και παράλληλα να τοποθετηθεί παρόμοιος αγωγός που εισέρχεται 
ελεύθερος στον αεριζόμενο χώρο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των 
υγροποιήσεων που δημιουργούνται στην οροφή και τα περιμετρικά τοιχία του υπογείου, 
συνολικού ποσού #6.658,80# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 71/2017 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Β. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.012 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής του Δήμου (επιστόμιο, καλάμια 
κλαρίνων, σφιγκτήρες σαξοφώνου, καθαριστικά πανιά, κ.λ.π.), συνολικού ποσού #992,07# 
€, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 24297/15-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικό 
πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του 
Δήμου μας.



 Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6265.009 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την υπηρεσία 
επισκευής διαφόρων μουσικών οργάνων (μηχανισμού τρομπέτας, κλαρίνου, φλάουτου, 
σαξοφώνου, κ.λ.π.) της Φιλαρμονικής του Δήμου, συνολικού ποσού #1.499,16# €, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 24296/15-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικό πίνακα 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας.

Δ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6265.006 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των αθλητικών οργάνων εσωτερικού χώρου, τα οποία 
βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου "Χ. ΘΩΔΗΣ", 
του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου "Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ" και του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, συνολικού ποσού #1.488,00# €, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθ. 24471/16-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας.

Ε. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.002 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την προμήθεια 
αθλητικού εξοπλισμού ενόργανης γυμναστικής και συγκεκριμένα ενός μονόζυγου, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
και ειδικότερα η αίθουσα ενόργανης γυμναστικής, συνολικού ποσού #3.286,00# €, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 24472/16-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας.

ΣΤ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6473.001 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους: α) για την 
προμήθεια δύο (2) αυτοκόλλητων για αεροπανό, ποσού #59,52# € και β) για την 
προμήθεια εντύπων (καρτελάκια - προσκλήσεις και αφίσες), ποσού #334,80# €, ήτοι 
συνολικού ποσού #394,32# €, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την διενέργεια 
της εθελοντικής αιμοδοσίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο 
Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. 23433/07-11-2017 και 23435/07-11-
2017 Τεχνικές εκθέσεις - Προϋπολογιστικούς πίνακες της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος 
του Δήμου μας.

Ζ. 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 335/2017.

            Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                    ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                                     

        Δήμαρχος
                                                                              ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                  
                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος                                                     
                                                              
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                    

             
                                 
                                                                                                    


