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ΘΕΜΑ  1ο : Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την
 μοναδικό        κάλυψη της δαπάνης  συμμετοχής του  Δήμου μας στη διοργάνωση
                   των αγώνων στίβου "37α ΘΩΔΕΙΑ 2021"

Στο Λουτράκι σήμερα την  4η  του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:30 (χρόνος έναρξης) έως 12:00 (χρόνος λήξης),
πραγματοποιήθηκε  έκτακτη,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
8701/04-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Σταυρόπουλος Κων/νος.
Μη συμμετέχοντες: ουδείς

Δεν  συμμετείχαν  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Αναφορικά με την παρούσα συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος είχε ενημερώσει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι  το Σώμα καλείται  σε έκτακτη συνεδρίαση για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης
«Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη της
δαπάνης  συμμετοχής  του  Δήμου  μας  στη  διοργάνωση  των  αγώνων  στίβου  "37α

ΘΩΔΕΙΑ 2021"», καθότι την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν στο Λουτράκι οι
αγώνες  στίβου και  έως τότε  πρέπει  να έχουν ολοκληρωθεί  όλες  οι  απαιτούμενες
ενέργειες για την επιτυχή έκβασή τους. 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  κατά  πλειοψηφία  (μειοψηφούντος  του  κ.
Σταυρόπουλου)  αποφάσισε  ότι  καλώς  συνεδριάζει  έκτακτα,  αποφαινόμενη  για  το
κατεπείγον  του  θέματος,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  παρ.6  του  Ν.
3582/2010.
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Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι  διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 203 (διατάκτης στους ΟΤΑ α΄ βαθμού) του ν.
4555/2018,  καθώς  και  του  άρθρου  14  §  1  του  Ν.  4625/2019,  αναφορικά  με  τις
αρμοδιότητες του Δημάρχου, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και
τη  διάθεση  όλων  των  εγγεγραμμένων  στον  προϋπολογισμό  πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και  των εγγεγραμμένων με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής Α.Α.Υ. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την
απόφαση του Δημάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος
ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.»
2. Η υπ' αριθ.  8663/03-06-2021 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικός Πίνακας της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού που αφορά τη
συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση των αγώνων στίβου "37α ΘΩΔΕΙΑ 2021"
που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου "Χ. ΘΩΔΗΣ" την Κυριακή 13
Ιουνίου  2021,  προϋπολογισμού  συνολικής  δαπάνης  #4.720,60#  €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% & 24%),  η  οποία θα βαρύνει  τον Κ.Α.  15-
6472.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με
τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου".  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και
απέχοντος του κ. Σταυρόπουλου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εξειδικεύει πίστωση  ποσού  #4.720,60#  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.15-6472.001  του
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο "Έξοδα
αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου" για την ανάθεση της διοργάνωσης των αγώνων
στίβου "37α ΘΩΔΕΙΑ 2021" που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου "Χ.
ΘΩΔΗΣ"  και  εγκρίνει την  υπ'  αριθ.  8663/03-06-2021  Τεχνική  Έκθεση  -
Προϋπολογιστικό Πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, ως κάτωθι:

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται η συμμετοχή του Δήμου Λουτρακίου -
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων στη διοργάνωση των αγώνων στίβου "37α ΘΩΔΕΙΑ 202",
που θα διεξαχθούν στο Λουτράκι.

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ :

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(σε €υρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(σε €υρώ)

1.
Συμμετοχή σε διοργάνωση
αθλητικής εκδήλωσης

Κατ’ εκτίμηση 4.190,00 4.190,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(μη υποκείμενη σε Φ.Π.Α.)

1.200,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(υποκείμενη σε Φ.Π.Α. 13%)

1.700,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(υποκείμενη σε Φ.Π.Α. 24%)

1.290,00

Φ.Π.Α. 13% 221,00
Φ.Π.Α. 24% 309,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 4.720,60



3.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Οι αγώνες στίβου “37α ΘΩΔΕΙΑ 2021” θα διεξαχθούν την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
στο Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου “Χ. ΘΩΔΗΣ”, με συμμετοχή περισσοτέρων των οκτακοσίων
(800)  αθλητών,  σε  συνεργασία  με  την  Ελληνική  Ομοσπονδία  Στίβου  (ΣΕΓΑΣ)  και  τον
Αθλητικό Όμιλο “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” Λουτρακίου.
Για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα απαιτηθούν:
α)Προμήθεια  μεταλλίων  -  κυπέλλων  για  τους  νικητές  κάθε  κατηγορίας,  καθώς  και
αναμνηστικών για τους λοιπούς συμμετέχοντες, δαπάνης #540,00# €υρώ.
β)Μεταφορά αθλητών από Τρίπολη, Αθήνα, Άργος και Πάτρα, σύμφωνα με την προκήρυξη
των αγώνων, δαπάνης #1.700,00# €υρώ.
γ)Ηλεκτρονική  χρονομέτρηση και  αποζημίωση πιστοποιημένων κριτών αγώνων,  δαπάνης
#1.200,00# €υρώ.
δ)Προμήθεια  αναμνηστικών  Τ-shirts για  όλους  τους  συμμετέχοντες,  δαπάνης  #750,00#
€υρώ.

Η υλοποίηση όλων των ανωτέρω διέπεται από:
1.Τον  Ν.  3463/2006  (Φ.Ε.Κ.  114/08-06-2006,  τ.Α’)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων».
2.Τον  Ν.  3731/2008  (Φ.Ε.Κ.  263/23-12-2008,  τ.Α’)  «Αναδιοργάνωση  της  Δημοτικής
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
3.Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010, τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.Τον  N. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018, τ.Α')  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -
Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση
των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
5.Τον  Ν.  4412/2016  (Α’ 147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)”,  όπως  έχει  συμπληρωθεί,
τροποποιηθεί  και  ισχύει  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4782/2021  (Α’  36)  “Εκσυγχρονισμός,
απλοποίηση  και  αναμόρφωση του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων  συμβάσεων,
ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους τομείς  της  άμυνας και  της  ασφάλειας  και  άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”.
6.Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7.Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8.Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  -  Αντικατάσταση  του  έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις».
9.Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο  διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
10.Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11.Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
12.Την υπ’ αριθ. 57654/2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των  #4.190,00#  €υρώ  και
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ #530,60# €υρώ (221,00 € + 309,60 €), στο συνολικό
ποσό των #4.720,60# (τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων είκοσι €υρώ και εξήντα λεπτών).

Η χρηματοδότηση θα γίνει  από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει  τον Κ.Α.  15 –
6472.001 του σκέλους των εξόδων του εκτελούμενου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με
τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου».



Η πληρωμή των δαπανών εκτέλεσης των υπηρεσιών - προμηθειών θα γίνει από την
Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,  κατόπιν  έκδοσης  Χρηματικών  Ενταλμάτων
Πληρωμής,  τα  οποία  θα  συνοδεύονται  από  ισόποσα  τιμολόγια  των  κατά  περίπτωση
αναδόχων.  Τα  εν  λόγω  τιμολόγια  θα  υπόκεινται  στις  κρατήσεις  που  ορίζει  η  ισχύουσα
νομοθεσία, οι οποίες θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τους αναδόχους.

Η εξόφληση των ανωτέρω Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής θα γίνει εφόσον έχουν
καταβληθεί  από τους αναδόχους όλες οι  νόμιμες κρατήσεις που απορρέουν απ’ αυτά και
επιπλέον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   174/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
             Δήμαρχος

                                                                   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                                          
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                     ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

                                                                              ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                                               
                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
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