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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   308/2017

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού
                 οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού
                 εξοπλισμού  (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 7η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 23222/03-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνου - 
Δημοτικού Συμβούλου, 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδωνας, (2ο αναπληρωματικό 
μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Παπαθανασίου Αθανάσιου), 5.Παντελέου 
Κων/νος (3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Νικολάου 
Σωτήριου).
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 58/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών 
Δόμησης του Δήμου, με τίτλο "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με 
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών",  η οποία αφορά την 
προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός καλαθοφόρου οχήματος, 
για την κάλυψη αναγκών του Δήμου αναφορικά με την αποκομιδή αστικών 
απορριμμάτων και τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού 
δαπάνης #925.000,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #222.000,00# συνολικού 
προϋπολογισμού #1.147.000,00# €,  o οποίoς αναλύεται ως κάτωθι:

Α/Α             ΕΙΔΟΣ        ΤΙΜΗ
   ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
      (τμχ.)

  ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€)

     ΦΠΑ
      24%

     ΓΕΝΙΚΟ 
   ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
   ΜΗΝΙΑΙΟ
  ΜΙΣΘΩΜΑ

1ος τμηματικός Προϋπολογισμός - «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων»

Α.1

Απορριμματοφόρο
όχημα τύπου πρέσας
χωρητικότητας 16 m³ 
με σύστημα πλύσης

    240.000,00         2 480.000,00 115.200,00 595.200,00   12.666,67€

συν ΦΠΑ 24%
   3.040,00€

τελικό μηνιαίο
σύνολο
  15.706,67€

Α.2

Απορριμματοφόρο
όχημα τύπου πρέσας
χωρητικότητας 16 m³ 
με σύστημα πλύσης 
και γερανό

    280.000,00         1 280.000,00 67.200,00 347.200,00

                                                           ΣΥΝΟΛΟ Α   760.000,00  182.400,00   942.400,00



2ος τμηματικός Προϋπολογισμός - «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»

Β.1 Καλαθοφόρο όχημα 
20m    165.000,00          1   165.000,00  39.600,00 204.600,00

2.750,00 €

συν ΦΠΑ 24%
   660,00€

τελικό μηνιαίο
σύνολο
  3.410,00€

                                                                          ΣΥΝΟΛΟ Β   165.000,00    39.600,00    204.600,00
                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)   925.000,00  222.000,00 1.147.000,00

Η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται σε πέντε (5) έτη (εξήντα μηνιαία μισθώματα). 
Μετά δε την αποπληρωμή του συνόλου των μισθωμάτων τα δημοπρατούμενα είδη 
περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων 
με αντίτιμο ένα (1) ευρώ. 
2. Η υπ' αριθ. 230/2017 (ΑΔΑ:67ΚΖΩΛ3-ΕΩΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια στο Δήμο μας της προμήθειας μηχανολογικού 
εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών, 
προϋπολογισμού δαπάνης #925.000,00# € πλέον Φ.Π.Α. 24%, κατόπιν διεξαγωγής 
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω του ορίου, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 58/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.
3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στους Κ.Α. 20-6244.001 & 
20-6244.002 του σκέλους των εξόδων του, με τίτλους "Προμήθεια οχημάτων με 
leasing" & "Προμήθεια μηχανημάτων έργου με leasing" προβλέπονται πιστώσεις 
ποσών  #66.000,00# € & #14.000,00# €, αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την 20-09-
2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν. 3852/2010 κι εκείνες του ν. 4412/2016, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ. 80/2016  μετά από 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. Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού 
#1.147.000,00#€ για την υλοποίηση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 
με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών, 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, 2019, 
2020, 2021 & 2022 ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσά  
 #15.706,67# € για την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων που 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6244.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2017, 
 #3.410,00# € για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος που θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 20-6244.002 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 
έτους 2017.
 στα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022 συνολικό ποσό #1.127.883,33# € για 
την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων & ενός καλαθοφόρου 
οχήματος με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών, ως 
κάτωθι:



         Κ.Α.             ΤΙΤΛΟΣ      ΕΤΗ
      ΔΕΣΜΕΥΣΗ
  ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΕΤΟΣ
         με ΦΠΑ

   20-6244.001      Προμήθεια οχημάτων
              με leasing

    2018 188.480,04 €
    2019 188.480,04 €
    2020 188.480,04 €
    2021 188.480,04 €
    2022 172.773,17 €

   20-6244.002
            Προμήθεια
    μηχανημάτων έργου
            με leasing

    2018   40.920,00 €
    2019   40.920,00 €
    2020   40.920,00 €
    2021   40.920,00 €
    2022   37.510,00 €

                                                         ΣΥΝΟΛΟ       1.127.883,33 €
        

Με την έναρξη των επομένων οικονομικών ετών, που αφορούν 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 των ετών αυτών.
2. Διαθέτει συνολική πίστωση ποσού #19.116,67# € και συγκεκριμένα:
 #15.706,67# € για την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων που 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6244.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2017, 
 #3.410,00# € για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος που θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 20-6244.002 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 
έτους 2017,
ως όριο πληρωμής για το έτος 2017, τα οποία αφορούν ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των 
σχετικών  Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 308/2017.

            Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής             ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                         ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                        ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κωνσταντίνος


