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               ΘΕΜΑ 1ο: « Διάθεση  πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
                                        έτους 2016 »   

  Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την  
3η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13433/29-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - 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. Ράτης Σπυρίδωνας, 4. Παντελέου Κων/νος. Α π ό ν τ ε ς : 1. Δόσχορης Κων/νος, 2. Στάμου Γεώργιος, 3. Γεωργίου Χαράλαμπος. 

  Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Η 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. Οι εγκύκλιοι Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. 
Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011.  5. Οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 4270/2014. 6. Οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας πρόκειται να πραγματοποιήσει την δαπάνη «Συντήρηση και 
επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικών - εκτυπωτικών μηχανημάτων)», συνολικού ποσού 24.800,00 €, η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Το ποσό που αφορά το 
μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε #9.300,00# €.   8. Η από 03-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με 
την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να προβεί: α) στη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016 
συνολικού ύψους #112.116,36# € και β) στην έγκριση της δαπάνης και στη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού #24.800,00# € 
(είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ), για «Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων», το οποίο κατανέμεται στα έτη 2016 
και 2017 ως εξής:   στο τρέχον έτος 2016 ποσό #9.300,00# € (εννέα χιλιάδες τριακόσια ευρώ) σε 

βάρος του ΚΑ 10-6265.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016,   στο έτος 2017 ποσό #15.500,00# € (δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). 
 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) Διαθέτει πίστωση ποσού #112.116,36# € (εκατόν δώδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα έξι ευρώ 

και τριάντα έξι λεπτών), σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016, ως εξής:   
Α/Α Κ.Α ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ. 

1 30-7111.001 
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (907/13 διαταγή πληρωμής -2/2004 Πράξη Αναλογισμού) 50.000,00 Α-490 

2 30-7111.001 
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (263/15 διαταγή πληρωμής- 1/2005 πράξη αναλογισμού) 20.105,76 Α-491 

3 35-7135.012 
Προμήθεια επίστηλων γλαστρών - ζαρντινιερών σύμφωνα με την 13247/27-7-2016 τεχνική έκθεση 6.466,00 Α-493 

4 10-6265.003 

Διάθεση πίστωσης με όριο πληρωμής για Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με την 13490/1-8-2016 τεχνική περιγραφή. Δέσμευση πίστωσης ποσού 15.500,00 € για έτος 2017 9.300,00 Α-494 
5 15-6265.005 Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα  σταδίου Χ. Θώδης σύμφωνα με την 32/2016 μελέτη 24.589,20 Α-495 

6 20-6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας - ηλ/σμου & Προμήθεια αντ/κων (ΔΕ 62- ΚΗΗ 5466) 818,40 Α-496 

7 35-7135.010 
Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών σύμφωνα με την 43/2016 μελέτη 837,00 Α-498 

    ΣΥΝΟΛΟ 112.116,36   
 B) Δεσμεύεται ότι με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους 2017, θα εγγράψει στον προϋπολογισμό αυτού, ποσό #15.500,00# € για την υλοποίηση της δαπάνης «Συντήρηση & 
επισκευή λοιπού εξοπλισμού φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων», 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. 
 Σύμφωνα με την από 03-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου μας.  
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  146/2016. 

              Ο Πρόεδρος                                  Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής                            ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ  Κωνσταντίνος     Δήμαρχος    
                                                                                     ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας  
                                                                                     ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος    Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                                                                               
                                                                                                                                                

                                                                                                     



     
  


