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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 92/2017
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση δαπάνης– Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών υλοποίησης της
υπηρεσίας :
α. Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων (Κ.Α. 10-6265.005) και
β. Ηχογράφηση - δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου (Κ.Α. 10-6142.001)
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την
9η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 8196/05-05-2017
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 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.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος 5.Σακελλαρίου
Αναστάσιος.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος.
Επί του 5ου 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 υπ΄ αριθ. 14/2017 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &
Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο: "Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων", η οποία αφορά την συντήρηση των ανελκυστήρων του Δήμου
μας (Δημαρχείο Λουτρακίου και Πολυιατρείο Αγίων Θεοδώρων) για το έτος 2017,
προϋπολογισμού δαπάνης #3.992,80# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6265.005 του σκέλους των εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 18-04-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω
Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #4.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #4.000,00# €,
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
3. Το από 26-04-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς
την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.
Β
1.
Η υπ΄ αριθ. 7064/26-04-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας του
Γραφείου Προμηθειών με τίτλο: "Ηχογράφηση - δακτυλογράφηση πρακτικών
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου", η οποία αφορά την ηχογράφηση,
απομαγνητοφώνηση, εκτύπωση, φωτοαντιγράφηση και βιβλιοδεσία των κειμένων των
συζητήσεων (πρακτικών) κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
καθώς και την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή (CD) 32 τεμαχίων εκάστης συνεδρίασης, με
χρονική διάρκεια δώδεκα μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης #9.994,40# €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς

οικονομικών ετών 2017 και 2018, με όριο πληρωμής για το έτος 2017 ποσού #8.650,55# €
και με το υπολειπόμενο ποσό να βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018.
2. Η από 26-04-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον Κ.Α. 106142.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους έχουν
εγγραφεί πιστώσεις ύψους #10.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #8.650,55# €, για την
κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης εντός του έτους 2017.
3. Το από 26-04-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να
προβεί στην έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, στην διάθεση
πίστωσης για το έτος 2017 καθώς και στη δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης για το
έτος 2018.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.005
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την ετήσια
συντήρηση των ανελκυστήρων του Δήμου μας (Δημαρχείο Λουτρακίου και Πολυιατρείο
Αγίων Θεοδώρων), συνολικού ποσού #3.992,80# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 14/2017
μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού #9.994,40# € για την
υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: "Ηχογράφηση - δακτυλογράφηση πρακτικών
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου", 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 & 2018, ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό #8.650,55# €, ως όριο πληρωμής &
 στο έτος 2018 ποσό #1.343,85# € .
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 στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του
έτους αυτού.
Διαθέτει πίστωση ποσού #8.650,55# € σε βάρος του Κ.Α. 10-6142.001 του σκέλους των
εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο: "Ηχογράφηση δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ." , ως όριο πληρωμής για το 2017, προς
κάλυψη των δαπανών της εν λόγω υπηρεσίας.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμαρχο να υπογράψει τις
σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 92/2017
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

