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       ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπο- 
                             λογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των: 
                             α. προμήθειας αρδευτικού εξοπλισμού (Κ.Α. 35-6662.001), 
                             β. συνδρομής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης 
                             βιβλιοθήκης OPEN ABEKT (Κ.Α. 00-6453.001), 
                             γ. προμήθειας ασφαλτομίγματος (Κ.Α. 30-6662.002), 
                             δ. συντήρησης πλατειών και κ.χ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου - 
                             Περαχώρας (Κ.Α. 30-6662.001), 
                             ε. προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας -  
                             ειδών ευπρεπισμού - πλαστικών σάκων απορριμμάτων του 
                             Δήμου (Κ.Α. 10-6634.001), (Κ.Α. 15-6634.001), (Κ.Α. 20- 
                             6633.001), (Κ.Α. 20-6634.001), (Κ.Α. 20-6635.001), (Κ.Α. 
                             20-6635.002), (Κ.Α. 30-6634), (Κ.Α. 35-6634), 
                             στ. συνδρομής σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά 
                             μέσα (Κ.Α. 00-6451). 
                                                                     
 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 6ου 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. 59/2017 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών με τίτλο:  "Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού", η οποία αφορά την 
προμήθεια εκτοξευτήρων (μπεκ), πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου, 
προγραμματιστών άρδευσης μπαταρίας, πλαστικών φρεατίων βανών διαφόρων  
τύπων, ενωτικών, ράκορ, ράκορ γωνιών διαφόρων τύπων και διαστάσεων, με 
σκοπό την αντικατάσταση των κατεστρεμμένων εξαρτημάτων αυτόματου 



ποτίσματος σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 
#6.988,64# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 35-6662.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους. 
2. Η από 07-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #7.000,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #7.000,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
Β 
1. Η υπ΄ αριθ. 23113/02-11-2017 Τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικός πίνακας του 
Γραφείου Προμηθειών με τίτλο: "Συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής 
υποστήριξης βιβλιοθήκης OPEN ABEKT", για την πληρωμή της συνδρομής της 
βασικής έκδοσης του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης για τις δύο Δημοτικές Βιβλιοθήκες, προϋπολογισμού δαπάνης 
#396,80# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00-6453.005 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 #400,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#400,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
Γ 
1. Η υπ΄ αριθ. 62/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: "Προμήθεια ασφαλτομίγματος στο Δήμο Λουτρακίου 
Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων", η οποία αφορά την προμήθεια θερμού 
ασφαλτομίγματος ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες επισκευής τμημάτων 
οδοστρωμάτων και της επούλωσης φθοράς αυτών από το προσωπικό του Δήμου 
μας, προϋπολογισμού δαπάνης #17.779,12# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.002 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 #24.800,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #17.804,54# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
3. Το υπ΄ αριθ. 23049/02-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων προς 
την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.  
 
Δ 
1. Η υπ΄ αριθ. 63/2017 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών με τίτλο: "Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. 
Λουτρακίου - Περαχώρας", η οποία αφορά εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης 
στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Ιβύκου, έμπροσθεν του "Πάρκου Δεξαμενής 
Λουτρακίου" και συγκεκριμένα τη διάστρωσή του με κυβόλιθους, προϋπολογισμού 
δαπάνης #17.260,94# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 30-6262.001 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 #24.800,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #17.282,81# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
3. Το από 02-11-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δημάρχου προς την 
Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.  



Ε 
1. Η υπ΄ αριθ. 23157/03-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικός πίνακας του 
Γραφείου Προμηθειών με τίτλο: "Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & 
καθαριότητας - ειδών ευπρεπισμού - πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου", η 
οποία αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας - ειδών 
ευπρεπισμού και πλαστικών σάκων απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών υγιεινής των Δημοτικών Καταστημάτων, των διαφόρων υπηρεσιών 
καθώς και των Κοιμητηρίων του Δήμου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 
#18.407,18# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία θα βαρύνει 
διάφορους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους. 
2. Η από 03-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στους 
κάτωθι Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις, ως εξής: 

 στον Κ.Α. 10-6634.001 με τίτλο: "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού" πιστώσεις ύψους #3.220,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#1.200,00# €, 

 στον Κ.Α. 15-6634.001 με τίτλο: "Προμήθεια υλικών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις" πιστώσεις ύψους #4.500,00# 
€, με αδιάθετο υπόλοιπο #1.300,00# €, 

 στον Κ.Α. 20-6635.001 με τίτλο: "Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής 
& καθ/τας πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#2.000,00# €, 

 στον Κ.Α. 20-6635.002 με τίτλο: "Προμήθεια πλαστικών σάκκων 
απορριμμάτων" πιστώσεις ύψους #19.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#8.008,64# €, 

 στον Κ.Α. 20-6634.001 με τίτλο: "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού" πιστώσεις ύψους #6.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#3.000,00# €, 

 στον Κ.Α. 20-6633.001 με τίτλο: "Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, 
χημικά κλπ) για τους κάδους απορ/των" πιστώσεις ύψους #1.500,00# €, με 
αδιάθετο υπόλοιπο #1.500,00# €, 

 στον Κ.Α. 30-6634 με τίτλο: "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού" πιστώσεις ύψους #4.033,78# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#1.500,00# €, 

 στον Κ.Α. 35-6634 με τίτλο: "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού" πιστώσεις ύψους #1.600,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
#800,00# €, 

 για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών. 
3. Η από 03-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου προς την Οικονομική 
Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.  
 
ΣΤ 
1. Η υπ΄ αριθ. 190/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ: 7ΦΑΛΩΛ3-
ΗΕΓ) με την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στα 
κάτωθι έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα : 
1. Το Βήμα Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (μηνιαία εφημερίδα) 
2. Η Αλλαγή στο Λουτράκι (μηνιαία εφημερίδα) 
3. Νέα Κρομμυώνα (μηνιαία εφημερίδα) 
4. Ενημέρωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (εβδομαδιαία εφημερίδα) 
5. ΔήμοςΝετ ΕΠΕ – www.dimosnet.gr 
6. Σ. Καραγιλιάνης ΕΠΕ - www.karagilianis.gr 
με σκοπό την έγκυρη και άμεση πληροφόρηση και ενημέρωσή του. 



2. Η από 03-11-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία στον 
Κ.Α. 00-6451 με τίτλο: "Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 
μέσα" 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 Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων προς την Οικονομική Επιτροπή περί διάθεσης πίστωσης 
συνολικού ποσού #950,00# €, για την κάλυψη της εν λόγω 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. 35-
6662.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την προμήθεια εκτοξευτήρων (μπεκ), πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου, 
προγραμματιστών άρδευσης μπαταρίας, πλαστικών φρεατίων βανών διαφόρων 
τύπων, ενωτικών, ράκορ, ράκορ γωνιών διαφόρων τύπων και διαστάσεων, με 
σκοπό την αντικατάσταση των κατεστρεμμένων εξαρτημάτων αυτόματου 
ποτίσματος σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας, συνολικού ποσού #6.988,64# €, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 59/2017 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. 
 
Β. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-
6453.005 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την πληρωμή της συνδρομής της βασικής έκδοσης του συστήματος 
αυτοματισμού βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις δύο 
Βιβλιοθήκες του Δήμου μας, συνολικού ποσού #396,80# €, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθ. 23113/02-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα του Γραφείου 
Προμηθειών του Δήμου μας. 
 
 Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-
6662.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
επισκευής τμημάτων οδοστρωμάτων και της επούλωσης φθοράς αυτών από το 
προσωπικό του Δήμου μας, συνολικού ποσού #17.779,12# €, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθ. 62/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας. 
 
Δ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-
6262.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για τις εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού 
Ιβύκου, έμπροσθεν του "Πάρκου Δεξαμενής Λουτρακίου" και συγκεκριμένα τη 
διάστρωσή του με κυβόλιθους, συνολικού ποσού #17.260,94# €, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθ. 63/2017 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου μας. 
 
Ε. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 10-
6634.001 (ποσό 1.200,00 €), 15-6634.001(ποσό 1.290,04 €), 20-6635.001(ποσό 
2.000,00 €), 20-6635.002 (ποσό 7.120,08 €), 20-6634.001(ποσό 2.999,00 €), 20-
6633.001(ποσό 1.498,06 €), 30-6634 (ποσό 1.500,00 €) και 35-6634 (ποσό 800,00 
€) του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την 



προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας - ειδών ευπρεπισμού και 
πλαστικών σάκων απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υγιεινής των 
Δημοτικών Καταστημάτων, των διαφόρων υπηρεσιών καθώς και των Κοιμητηρίων 
του Δήμου μας, ήτοι συνολικό ποσό #18.407,18# €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
23157/03-11-2017 Τεχνική έκθεση - Προϋπολογιστικό πίνακα του Γραφείου 
Προμηθειών του Δήμου μας. 
 
ΣΤ. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-
6451 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για 
συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα,  συνολικού ποσού 
#950,00# €, σύμφωνα με την από 01-11-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου μας. 
 
Ζ. 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   311/2017. 

 
            Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής               ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                                                          

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


