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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 107/2017
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την
κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20-7325.024).
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 8:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ'
αριθ. 9312/19-05-2017 πρόσκληση του Aντιπροέδρου κ. Δόσχορη Κων/νου, 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 έξι (6), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος, 5.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 6.Δόσχορης Κων/νος.
Απόντες: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος.
Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 97/2017 (με ΑΔΑ:7ΥΠ7ΩΛ3-ΥΟΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
περί έγκρισης επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές του
Δήμου, ως εξής:
α) Στην περιοχή ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΑΡΙΩΝ" ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΙΣΘΜΙΩΝ, προς ικανοποίηση
του αιτήματος του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, για τοποθέτηση τεσσάρων (4)
στύλων με φωτιστικά σώματα στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, για τον καλύτερο
ηλεκτροφωτισμό της εν λόγω περιοχής.
β) Στην περιοχή Λειβαδάκι Λουτρακίου, Ο.Τ. 303, και συγκεκριμένα σε ανώνυμη οδό
κάθετη στην οδό Παπανικολάου, προς ικανοποίηση του αιτήματος της κας
ΚΑΝΤΑΝΑΚΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Αναστασίας, για τοποθέτηση τριών (3) στύλων με
φωτιστικά σώματα στην οδό Παπανικολάου, στο Λειβαδάκη, για τον καλύτερο
ηλεκτροφωτισμό της εν λόγω περιοχής.
γ) Στην περιοχή του οικισμού "ΑΡΗΣ" στα Ίσθμια, και συγκεκριμένα επί της οδού
Αγίου Κωνσταντίνου, προς ικανοποίηση του αιτήματος του κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αντώνιου, για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην οδό Αγίου
Κωνσταντίνου, για τον καλύτερο ηλεκτροφωτισμό της εν λόγω περιοχής.
2. Οι εισηγήσεις του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τενικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς την Οικονομική Επιτροπή από τις οποίες
προκύπτει ότι οι δαπάνες για τις ανωτέρω επεκτάσεις ανέρχονται αντίστοιχα: α) στο

ποσό των #4.819,68# € , β) στο ποσό των #3.518,70# € και γ) στο ποσό των
#1.064,89# €.
3. Η από 19-05-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον Κ.Α.
20-7325.024 με τίτλο: «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη
ΔΕ Λουτρακίου- Περαχώρας» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017,
έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #45.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο #28.632,75#
€, για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών.
Αποφασίζει

κατά

Πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Χαράλαμπου)

1. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α.
20-7325.024 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους, για «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και
έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ ΛουτρακίουΠεραχώρας», κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας,
συνολικού ποσού #9.403,27# €, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Η/Μ
Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τενικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του
Δήμου μας.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμαρχο να
υπογράψει την σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθεί
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 107/2017
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος

