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               ΘΕΜΑ 2ο:  Διάθεση  πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 και ανατροπή αναλήψεων.     Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 

15η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 10099/10-6-
2016 πρόσκληση του Προέδρου της κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεωργίου - 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.Γκιώνης Γεώργιος - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος (2ο αναπληρωματικό μέλος, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παντελέου Κων/νο που απουσίαζε και λόγω μη 
προσέλευσης του 1ου αναπληρωματικού). Α π ό ν τ ε ς : 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3. Στάμου Γεώργιος, οι οποίοι 
δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.   Επί του 2ου θέματος (ύστερα κι από την συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10. 3. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως 
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4. 4. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. 
Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011, 2/112634/0026/17.12.2013 & εγκ. Υπ. Οικ. 2/97612/0026/22.12.2014.  5.Τον εγκεκριμένο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει  6.Τις σχετικές εισηγήσεις & μελέτες των υπηρεσιών του Δήμου για την κάλυψη διαφόρων 
αναγκών  7. Τις σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 8. Την από 8/6/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με 
την οποία, κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να προβεί: α) στη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,  
συνολικού ύψους #197.911,29# €, β) στην έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού #147.560,00# € 
για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων, το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 
2016 και 2017, γ) στην ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων με αντιλογισμό μη πραγματοποιηθεισών 
δεσμεύσεων, διαγράφοντας τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύοντας τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, συνολικού ύψους  #22.745,64# €. 
 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 
 1. Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού #197.911,29# € (εκατόν ενενήντα επτά 

χιλιάδων, εννιακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών), σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως εξής:   
Α/Α Κ.Α ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ. 

1 00-6111.002 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων-υποθηκοφύλακα 1.008,00 Α-332 

2 20-6662.004 
Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγίων Θεοδώρων 8.481,60 Α-333 

3 35-6692.002 
Προμήθεια δενδρυλλίων,σπόρων και καλλωπιστικών φυτών σύμφωνα με την 13/2016 μελέτη τεχνικών υπηρεσιών 14.995,10 Α-334 

4 35-6693.001 
Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας σύμφωνα με την 12/2016 μελέτη τεχνικής υπηρεσίας 9.994,40 Α-335 

5 35-6662.001 
Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού σύμφωνα με την 11/2016 μελέτη τεχνικών υπηρεσιών 6.492,64 Α-336 

6 30-7111.001 

Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (πράξη αναλογισμού 2/2009). Διάθεση πίστωσης με όριο πληρωμής. Δέσμευση με την 135/2016 Α.Δ.Σ. εγγραφής πίστωσης στον πρ/σμό έτους 2017, ποσό 73.780,00 € 73.780,00 Α-337 

7 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 30- ΜΕ 45057) 2.115,44 A-339 

8 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 31- KHY 2215) 148,80 A-340 

9 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 32- ME 122545) 62,00 A-341 

10 30-6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας τεχνικών έργων & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 33- KHH 2907) 158,72 A-342 

11 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 34- Διάφορα οχήματα) 1.390,04 A-343 

12 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 35- ΚΡΜ639) 64,48 Α-344 

13 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 36- Διάφορα οχήματα) 1.039,55 A-345 



14 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 37- KHY 2109) 171,86 A-346 

15 35-6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 38- KHI 5489) 461,75 A-347 

16 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 39- KHH 2907) 96,72 A-348 

17 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 41- ME  37356) 472,44 A-349 

18 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 43- KHY 5149) 351,27 A-350 

19 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 40- ME 112273) 607,60 A-351 

20 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 42- KHH 2907) 1.131,00 A-352 

21 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 44- KHY 2918) 492,12 A-353 

22 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 45- ME 37356) 322,40 A-354 

23 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 46- ME 112273) 28,32 A-355 

24 20-6263.001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 47- ME 45046) 2.115,44 A-356 

25 00-6312.001 Φόρος εισοδήματος & τέλη από κεφάλαιο (Ν.4172/13) 45.000,00 Α-358 

26 00-6331.004 Λοιποί φόροι τέλη -ΕΝΦΙΑ -παράβολα για ανανέωση αδειών κλπ 12.000,00 Α-359 

27 30-6265.008 
Συντήρηση και λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων σύμφωνα με την 16/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ. 7.998,00 Α-361 

28 30-6142.006 

Υπηρεσίες προετοιμασίας του Δήμου για τη Λήψη πιστοποίησης κατά ISO 9001-2008, αναβάθμισης και επέκτασης του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας- Έκδοση πιστοποιητικού ISO 9001-2008 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την 17/2016 μελέτη 6.931,60 Α-362 



    ΣΥΝΟΛΟ 197.911,29   
 
2.Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού 

#147.560,00# € (εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα Ευρώ), για 
απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , το οποίο κατανέμεται στα έτη 
2016 και 2017 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2016 #73.780,00# € (εβδομήντα τρεις χιλιάδες, επτακόσια 
ογδόντα ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 30-7111.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα  
- στο έτος 2017 ποσό #73.780,00# € (εβδομήντα τρεις χιλιάδες, επτακόσια 
ογδόντα ευρώ).  
Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση των 
παραπάνω δαπανών, 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.  
 3.Εγκρίνει την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό της μη 
πραγματοποιηθείσας δέσμευσης, διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και 
αποδεσμεύοντας την σχετική πίστωση, του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016, συνολικού ύψους #22.745,64# € (είκοσι δύο χιλιάδων, 
επτακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών), ως κάτωθι:  

 
Α/Α Κ.Α ΠΡ/ΣΜΟΥ 

         ΤΙΤΛΟΣ  Κ.Α. Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ  ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π.Α.Υ. ΑΝΤΙΛΟ-ΓΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1 20-6279.005 Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας σύμφωνα με την 12257/16 σύμβαση(πλεον 32,50 € λόγω ΦΠΑ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-43 με ΑΔΑ 6ΚΠ6ΩΛ3-Θ9Χ 

A-43 25.350,00 A-338 -1.332,50 

2 30-7336.011 Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (συνεχιζόμενο) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-265 με ΑΔΑ ΩΗΧΝΩΛ3-ΝΔΜ 

A-265 21.413,14 A-357 -21.413,14 

    ΣΥΝΟΛΟ -22.745,64 
 
σύμφωνα με την από 8/6/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του  Δήμου μας.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  96/2016. 
 

            Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής   ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων   
       
                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος 
 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ     ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
  Δήμαρχος                                 


