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       ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπο- 
                             λογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των: 
                             α. υπηρεσίας διαγράμμισης αγωνιστικών χώρων και γηπε- 
                             δικών εγκαταστάσεων (Κ.Α. 15-6662.002), 
                             β. υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής λοιπού ηλεκτρο-  
                             μηχανολογικού εξοπλισμού (Κ.Α. 15-6265.002), 
                             γ. προμήθειας υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων 
                             για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
                             (Κ.Α. 15-6662.001), 
                             δ. προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 
                             βελτιωτικών εδάφους (Κ.Α. 15-6693), 
                             ε. προμήθειας βιβλίων για τη δημοτική βιβλιοθήκη 
                             (Κ.Α. 15-6611.001), 
                             στ. προμήθειας παραθύρων αλουμινίου (Κ.Α. 15-6662.002), 
                             ζ. προμήθειας εντύπων - αφισών (Κ.Α. 15-6613.001) και  
                             η. προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως 
                             στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 15-6691.003).  
                                        
 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 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά 
την υπ' αριθ. 23222/03-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. ΔΟΣΧΟΡΗ 
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 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 Σπυρίδων (2ο αναπληρωματικό 
μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Παπαθανασίου) και 5.Παντελέου Κων/νος 
(3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Νικολάου). 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 Επί του 5ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός 
έκτακτου), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον 
οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
Α 
1. Η υπ΄ αριθ. 22650/30-10-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο:  



"Υπηρεσία διαγράμμισης αγωνιστικών χώρων και γηπεδικών εγκαταστάσεων", η 
οποία αφορά την διαγράμμιση των αγωνιστικών χώρων των ποδοσφαιρικών 
γηπέδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου "Χ. 
ΘΩΔΗΣ", του Δημοτικού Γηπέδου Ισθμίας "Γ. ΣΤΕΦΑΣ" και του Δημοτικού 
Γηπέδου Αγίων Θεοδώρων "Κ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ", προϋπολογισμού δαπάνης 
#4.960,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 15-6262.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους. 
2. Η από 06-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #5.000,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
Β 
1. Η υπ΄ αριθ. 22142/23-10-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: 
"Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού", 
η οποία αφορά τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιών του 
μηχανοστασίου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, προϋπολογισμού 
δαπάνης #1.984,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 15-6264.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
2. Η από 06-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #2.000,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #2.000,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
Γ 
1. Η υπ΄ αριθ. 22649/30-10-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: 
"Προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για τη λειτουργία των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου", η οποία αφορά την προμήθεια διαφόρων 
υλικών και λοιπών αναλωσίμων (ηλεκτρολογικά είδη, μηχανικά είδη, υδραυλικά 
είδη, λοιπά υλικά) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και επισκευή 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης #4.535,71# 
€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-
6662.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
2. Η από 06-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #4.541,20# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
Δ 
1. Η υπ΄ αριθ. 22347/24-10-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: 
"Προμήθεια λιπασμάτων", η οποία αφορά την προμήθεια διαφόρων τύπων 
λιπασμάτων, με βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο Ν, φώσφορο P και κάλιο 
Κ, καθώς και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο Fe, μαγνήσιο Mg, ψευδάργυρο Zn, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την λίπανση του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου 
Λουτρακίου "Χ. ΘΩΔΗΣ", προϋπολογισμού δαπάνης #4.989,80# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6693 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
 



2. Η από 06-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #5.000,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
Ε 
1. Η υπ΄ αριθ. 21053/10-10-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας του 
Γραφείου Προμηθειών με τίτλο: "Προμήθεια βιβλίων για την Δημοτική Βιβλιοθήκη", 
η οποία αφορά την προμήθεια τριάντα πέντε βιβλίων για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
(επί της οδού Οικονόμου στο Λουτράκι και άνωθεν του Πολυιατρείου Αγ. 
Θεοδώρων, προϋπολογισμού δαπάνης #485,55# € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 6%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6611.001 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
2. Η από 02-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #500,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#500,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
3. Η από 01-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου προς την Οικονομική 
Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.  
 
ΣΤ 
1. Η υπ΄ αριθ. 22028/20-10-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων με τίτλο: "Προμήθεια θυρών παραθύρων & υαλοστασίων 
σιτών και υαλοπινάκων", η οποία αφορά την προμήθεια παραθύρων αλουμινίου, 
σε αντικατάσταση παλαιών ξύλινων παραθύρων, τα οποία θα τοποθετηθούν στο 
Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, προϋπολογισμού δαπάνης #4.947,60# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-
6662.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
2. Η από 01-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #5.000,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
3. Η από 01-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου προς την Οικονομική 
Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.  
 
Ζ 
1. Η υπ΄ αριθ. 22920/01-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας του 
Γραφείου Προμηθειών με τίτλο: "Προμήθεια εντύπων - αφισών", η οποία αφορά 
την προμήθεια διαφόρων εντύπων (εφημερίδων) με δημοσιεύσεις των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας, προκειμένου να κρατηθεί αρχείο αυτών, 
προϋπολογισμού δαπάνης #620,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6613.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
2. Η από 01-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.500,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #1.243,40# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
3. Η από 01-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών προς την Οικονομική 
Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.  
 
Η 
1. Η υπ΄ αριθ. 22919/01-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας του 
Γραφείου Προμηθειών με τίτλο: "Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & 



φωταγωγήσεως ΔΕ Αγίων Θεοδώρων", η οποία αφορά την προμήθεια 3διάστατου 
δένδρου σε σχήμα κώνου με αστέρι στην κορυφή, ύψους 6 μέτρων, για τον 
χριστουγεννιάτικο στολισμό της πλατείας της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων, 
προϋπολογισμού δαπάνης #4.495,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), 
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6691.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
2. Η από 01-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #4.500,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #4.500,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 

 
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. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6262.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την διαγράμμιση των αγωνιστικών χώρων των ποδοσφαιρικών γηπέδων του 
Δήμου και συγκεκριμένα του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου "Χ. ΘΩΔΗΣ", του 
Δημοτικού Γηπέδου Ισθμίας "Γ. ΣΤΕΦΑΣ" και του Δημοτικού Γηπέδου Αγίων 
Θεοδώρων "Κ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ", συνολικού ποσού #4.960,00# €, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθ. 22650/30-10-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας. 
Β. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6264.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιών του μηχανοστασίου 
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, συνολικού ποσού #1.984,00# €, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22142/23-10-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό 
πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
του Δήμου μας. 
 Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6662.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την προμήθεια διαφόρων υλικών και λοιπών αναλωσίμων (ηλεκτρολογικά είδη, 
μηχανικά είδη, υδραυλικά είδη, λοιπά υλικά) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη 
συντήρηση και επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, συνολικού 
ποσού #4.535,71# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22649/30-10-2017 Τεχνική έκθεση 
- Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας. 
Δ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6693 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για 
την προμήθεια διαφόρων τύπων λιπασμάτων, με βασικά θρεπτικά συστατικά,  
όπως άζωτο Ν, φώσφορο P και κάλιο Κ, καθώς και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο Fe, 
μαγνήσιο Mg, ψευδάργυρο Zn, τα οποία είναι απαραίτητα για την λίπανση του 
χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου "Χ. ΘΩΔΗΣ", συνολικού ποσού 
#4.989,80# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22347/24-10-2017 Τεχνική έκθεση - 
Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας. 
Ε. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6611.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την προμήθεια τριάντα πέντε βιβλίων για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες (επί της 
οδού Οικονόμου στο Λουτράκι και άνωθεν του Πολυιατρείου Αγ. Θεοδώρων, 



συνολικού ποσού #485,55# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21053/10-10-2017 
Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου 
μας. 
ΣΤ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6662.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την προμήθεια παραθύρων αλουμινίου, σε αντικατάσταση παλαιών ξύλινων 
παραθύρων, τα οποία θα τοποθετηθούν στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου,  
συνολικού ποσού #4.947,60# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22028/20-10-2017  
Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου 
μας. 
Ζ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6613.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την προμήθεια διαφόρων εντύπων (εφημερίδων) με δημοσιεύσεις των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας, προκειμένου να κρατηθεί αρχείο αυτών, 
συνολικού ποσού #620,00# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22920/01-11-2017 
Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου 
μας. 
Η. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-
6691.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την προμήθεια 3διάστατου δένδρου σε σχήμα κώνου με αστέρι στην κορυφή, 
ύψους 6 μέτρων, για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πλατείας της Δημοτικής 
Ενότητας Αγ. Θεοδώρων, συνολικού ποσού #4.495,00# €, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθ. 22919/01-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα του Γραφείου 
Προμηθειών του Δήμου μας. 
Θ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις 
σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   310/2017. 

 
            Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής               ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                                                          

        Δήμαρχος 
                                                                              ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
                                                                   
                                                                          ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων                                                                               
                                                               
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                  ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος 
                 
                                                                                                                                      


