
       
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –                                         
   ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  16
της  16ης Ιουλίου  2019

Αριθμός Απόφασης  199

Θ Ε Μ Α  1ο μοναδικό : Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού 
                                             προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
            

Στο Λουτράκι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 16η  του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και  ώρα 18:30 συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13277/16-07-2019 πρόσκληση
του κ. Προέδρου Στάμου Γεωργίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010),
περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα  Καλλικράτης”,  σε  καθέναν  δημοτικό  σύμβουλο,  στους  προέδρους
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον
Δήμαρχο  κ.  ΓΚΙΩΝΗ  Αλκ.  Γεώργιο,  ο  οποίος  ήταν  παρών,  προκειμένου  να
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι επτά (27),
ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Στάμου Γεώργιος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Θυμής
Μιχαήλ,  4.Θυμής  Φίλιππος,  5.Κορδαλή  Σωτηρία,  6.Παντελέου  Κων/νος,
7.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  8.Πέρρας  Σωτήριος,  9.Ράτης  Σπυρίδων,
10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Πρωτοπαππά Μαρία,
13.Σπύρου  Κων/νος,  14.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  15.Γεωργίου  Χαράλαμπος.
16.Λογοθέτης  Κων/νος,  17.Μουζάκης  Αθανάσιος,  18.Δόσχορης  Κων/νος,
19.Κοφινάς  Ηλίας,  20.Θεοδώρου  Αγγελική,  21.Ασημακόπουλος  Χρήστος,
22.Νικολάου Σωτήριος, 23.Πέτρου Θεόδωρος, 24.Πέτρου Παναγιώτης, 25.Παύλου
Παύλος, 26.Γεωργίου Αθανάσιος, 27.Βαρελάς Παναγιώτης. 

Στην  παρούσα συνεδρίαση  παρευρίσκοντο  οι  Πρόεδροι  των Συμβουλίων
των  Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας ήτοι κ. Δρίτσας
Δημήτριος,  κ.  Κωνσταντής  –  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης  και  κ.  Δήμου  Κων/νος
αντίστοιχα,  καθώς και  ο   Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ.  Πισίων,  κ.  Γκίκας
Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ.  Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι
κλήθηκαν  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  του
μοναδικού  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο:  "Έγκριση  μερικής
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αναμόρφωσης  δημοτικού  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους",  προκειμένου  να
αναμορφωθούν Κ.Α. σχετικοί με την προμήθεια καυσίμων, προς ολοκλήρωση του
διεξαχθέντος διαγωνισμού. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  αποφάσισε  ότι  καλώς  συνεδριάζει
έκτακτα, αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1. Η υπ' αριθ. 81/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορ/των
που αφορά την προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
και  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τον  Δήμο  και  τα  νομικά  του  πρόσωπα,
προϋπολογισμού  δαπάνης  636.479,95  €  και  προστιθεμένου  του  ΦΠΑ  εξ  €
152.755,19 € συνολικής δαπάνης 789.255,14 €
2. Η  υπ'  αριθ.  308/21-12-2018  (ΑΔΑ:  ΩΔ2ΝΩΛ3-ΣΛΘ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  περί  Έγκρισης  τευχών  και  κατάρτισης  όρων  δημοπρασίας  για  την
προμήθεια  καυσίμων  –λιπαντικών  για  την  κίνηση  των  μεταφορικών  μέσων  και
πετρελαίου θέρμανσης.
3. Οι υπ' αριθ. 839-847/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης προϋπολογισμού
έτους 2018 και πολυετούς δέσμευσης πιστώσεων για τα έτη 2019 & 2020 

Α.Α.Υ. ΠΟΣΟ

839/20-12-2018 100,00

840/20-12-2018 100,00

841/20-12-2018 100,00

842/20-12-2018 100,00

843/20-12-2018 100,00

844/21-12-2018 100,00

845/21-12-2018 100,00

846/21-12-2018 100,00

847/21-12-2018 100,00

4. Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  έτους  2019  (1/28-1-2019  Α.Δ.Σ.  που
νομιμοποιήθηκε με την 23929/6-3-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου  Δυτ.  Ελλάδας  &  Ιονίου  -Δ/νση  Διοίκησης  Ν.  Κορινθίας  (ΑΔΑ
:ΩΨΛΙΟΡΙΦ-5ΧΣ))
5. Οι  υπ'  αριθ.  177,  178,  202-210/2019  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης
προϋπολογισμού έτους 2019 

Α.Α.Υ. ΠΟΣΟ

177/1-2-2019 24.800,00

178/1-2-2019 12.400,00

202/13-2-2019 13.100,00

203/13-2-2019 11.500,00

204/13-2-2019 136.400,00

205/13-2-2019 13.500,00

206/13-2-2019 222.000,00

207/13-2-2019 2.000,00

208/13-2-2019 4.000,00

209/13-2-2019 12.700,00

210/13-2-2019 7.300,00



6. Η  υπ'  αριθ.  86/20-3-2019  Α.Δ.Σ.  περί  έγκρισης  2ης  μερικής  αναμόρφωσης
δημοτικού  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους  που  νομιμοποιήθηκε  με  την
102971/23-5-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ.
Ελλάδας & Ιονίου -Δ/νση Διοίκησης Ν. Κορινθίας (ΑΔΑ :Ω78ΗΟΡ1Φ-ΨΩΜ)
7. Η υπ' αριθ. 98/10-5-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί "Έγκρισης του
3ου πρακτικού  της  Αρμόδιας  Επιτροπής  του  Δήμου    για  την  εκτέλεση  της
προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και
πετρελαίου θέρμανσης  (αρ. μελ. 81/2018)"
8. Οι  υπ'  αριθ.  582-587/31-5-2019  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης
(συμπληρωματικές μετά την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού 2019)

Α.Α.Υ. ΠΟΣΟ

582/31-5-2019 42.100,00

583/31-5-2019 2.000,00

584/31-5-2019 6.400,00

585/31-5-2019 2.000,00

586/31-5-2019 23.800,00

587/31-5-2019 10.200,00

9. Η υπ' αριθ. 44/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚ2ΖΩΛ3-ΛΜΕ)
και το υπ' αριθ. 4483/15-3-2019 Συμφωνητικό συνολικού ποσού 59.500,00 € 
10. Το γεγονός ότι μετά τις ανωτέρω διαδικασίες παρατηρείται  μη επάρκεια των
πιστώσεων  σε  Κ.Α.  εξόδων  του  προϋπολογισμού  που  σχετίζονται  με  την
υπογραφή της σύμβασης για  την "Προμήθεια  καυσίμων – λιπαντικών για την
κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης  (αρ. μελ. 81/2018)" 
11. Η από 15-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
περί   μερικής  αναμόρφωσης  δημοτικού  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους, ως
προς το σκέλος των εξόδων του, κατόπιν των ανωτέρω. 
12. Η  υπ΄  αριθ.  154/2019  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  μερική  αναμόρφωση  δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω,  μετά  από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά     Π λ ε  ι ο ψ η φ ί α
(με την λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου Χρ., και απεχόντων των κ.κ. Λογοθέτη

Κων/νου, Μουζάκη Αθαν., Πέτρου Θεοδ., Πέτρου Παν., Πρωτοπαππά Μαρίας)

Εγκρίνει την μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
οικονομικού έτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 154/2019 Α.Ο.Ε., ως κάτωθι:

Α
Μεταφέρει πίστωση 3.400,00 €  στο  αποθεματικό  του  Δήμου  από τον  Κ.Α.  10-
6643.001  με  τίτλο  "Προμήθεια  καυσίμων  για  θέρμανση  δημοτικών  κτιρίων
(συνεχιζόμενη  σύμβαση)"  και  ακολούθως  μεταφέρει  ισόποση  πίστωση  από  το
αποθεματικό στους κάτωθι Κ.Α.:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

30-6411.001

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων

4.000,00 100,00 4.100,00



(συνεχιζόμενη σύμβαση)

30-6641

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων

13.400,00 3.100,00 16.500,00

10-6643.002

Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση δημοτικών

κτιρίων
23.800,00 100,00 23.900,00

15-6644.001

Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση κτιριακών
εγκατάστασεων και

δεξαμενών κολύμβησης
Δημοτικού κολυμβητηρίου

Λουτρακίου(συν.)

161.200,00 100,00 161.300,00

Β
Σχετικά με την ορθή εγγραφή πίστωσης ποσού 264.100,00 € στον Κ.Α. εξόδων 20-
6641.002 με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων (νέα σύμβαση)",  σύμφωνα με  την  μελέτη  81/2018 και  λαμβάνοντας  υπ'
όψιν:

 το  4483/15-3-2019  Συμφωνητικό  Δήμου  μας  (απ'  ευθείας  ανάθεση  λόγω
κατεπείγοντος)  

 τα  250-494-584  Χρηματικά  Εντάλματα  Πληρωμής  με  τα  οποία  έχει
ενταλματοποιηθεί  συνολικό  ποσό  35.657,22€  στον  Κ.Α.  20-6641.001 (από  το
4483/15-3-2019 συμφωνητικό)

 ότι  το  ποσό  που  προκύπτει  από  την  αφαίρεση  264.100,00  -  35.657,22   είναι
228.442,78 €

Εγγράφει πίστωση  228.442,78  €  στον  Κ.Α.  20-6641.002  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω  ως  εξής  (μεταφορά  πιστώσεων  διαμέσου  της  ανταποδοτικής
υπηρεσίας προκειμένου να υπάρχει ισοσκέλιση) :

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σ (+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΤΑ

20-
6641.001

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων

(συνεχιζόμενη σύμβαση) 306.100,00 -228.442,78 77.657,22

20-
6641.002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων (νέα
σύμβαση) 0,00 228.442,78 228.442,78

Από  τις  ανωτέρω  αυξομειώσεις  δεν  μεταβάλλεται  το  αποθεματικό  και  δεν
επηρεάζεται το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή
θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  199/2019.



              Ο  Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη
                (΄Επονται υπογραφές )

                Ακριβές Αντίγραφο
               Λουτράκι 17 Ιουλίου 2019

              Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
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