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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 24 ΤΗΣ ΑΠΟ  3/8/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 1ο  
Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146 
Ομόφωνα: 
1) διαθέτει συνολική πίστωση ποσού #112.116,36# € σε βάρος διαφόρων 
Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2016, προς κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου μας και   
2) εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει συνολική πίστωση ποσού #24.800,00# 
€ για τη συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού φωτοτυπικών, 
εκτυπωτικών μηχανημάτων, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2016 & 2017 ως 
εξής: 
- στο έτος 2016 ποσό #9.300,00# € σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.003, το 

οποίο και δεσμεύεται  
- στο έτος 2017 ποσό #15.500,00# €, 
σύμφωνα με την από 3/8/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
Διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς 
κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και 
ορισμός υπολόγου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 
Ομόφωνα: 
1) διαθέτει συνολική πίστωση ποσού #4.424,75# € σε βάρος του Κ.Α. 

20-7325.024 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους, με τίτλο “Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές 
δαπάνες εγκαταστάσεων & έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 
του Δήμου στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας”, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
497/2016 Π.Α.Υ., προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για 



επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ 
για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού   

2) εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη 
δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού δυνάμει 
των υπ’ αριθμ. 214/2016 & 116/2016 Α.Δ.Σ., συνολικού ύψους #4.425,95# 
€, και 

3) ορίζει υπόλογο των εν λόγω ενταλμάτων τον δημοτικό υπάλληλο κ. 
Παπαγρηγορίου Δονάτο. Η απόδοση θα γίνει εντός τριμήνου από τη λήψη 
της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με την από 2/8/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου.    

 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών 
προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και απαλλαγή 
υπολόγου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148 Ομόφωνα: 
Ομόφωνα: 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού των υπ’ αριθμ. Β – 533, 534, 

535, 538/2016 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που εκδόθηκαν 
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 86/2016 Α.Ο.Ε. επονόματι του δημοτικού 
υπαλλήλου  κ. Παπαγρηγορίου Δονάτου, για κάλυψη των δαπανών προς 
τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (σχετ. 117 & 137/2016 
Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα εμπροθέσμως κατατεθέντα από τον υπόλογο 
δικαιολογητικά, 

2. Απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο κ. Παπαγρηγορίου Δονάτο από 
τις ευθύνες διαχείρισης των προαναφερθέντων ενταλμάτων, 
σύμφωνα με την από 2/8/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών 
έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου και απαλλαγή 
υπολόγου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 149 
Ομόφωνα: 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β – 452/20-5-

2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που εκδόθηκε δυνάμει της 
υπ’ αριθμ. 74/2016 Α.Ο.Ε. επονόματι του δημοτικού υπαλλήλου  κ. 
Παππά Κων/νου, για κάλυψη των δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ αυτ/των 
του Δήμου, σύμφωνα με τα εμπροθέσμως κατατεθέντα από τον υπόλογο 
δικαιολογητικά, 

2. Απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο κ. Παππά Κων/νο από τις 
ευθύνες διαχείρισης του προαναφερθέντος εντάλματος, 
σύμφωνα με την από 1/8/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 
ΘΕΜΑ 5ο  
Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς 
διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση 



των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2016 (αριθμ. μελ. 
35/2016).   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150 
Ομόφωνα αναβάλλει, κατόπιν πρότασης του Προέδρου, τη συζήτηση και 
λήψη Απόφασης επί του θέματος, καθότι, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου της 1/8/2016, αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος της “έγκρισης 
διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των 
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2016, προς κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου και των ν.π.δ.δ.”, η οποία έγκριση ήταν προαπαιτούμενη ώστε η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων και την κατάρτιση των όρων της οικείας 
δημοπρασίας.  
 
ΘΕΜΑ 6ο  
Άσκηση ή μη ανακοπής κατά επιταγών προς εκτέλεση της εταιρείας 
“ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.” κατά Δήμου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151 
Ομόφωνα αποφασίζει τη μη άσκηση ανακοπής κατά των από 8/7/2016 
επιταγών προς εκτέλεση της εταιρείας “ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ Α.Ε.” κατά του Δήμου 
μας, σύμφωνα με την από 26/7/2016 γνωμοδότηση του πληρεξουσίου 
δικηγόρου του Δήμου κ. Παναγιώτου Γεωργίου. 
 
ΘΕΜΑ 7ο  
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής - αγωγής της Κ/ΞΙΑΣ 
“ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” κατά Δήμου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 
Ομόφωνα διορίζει την κα ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ Αναστασία, σε αντικατάσταση του κ. 
Κωνσταντίνου Κων/νου (ορισθείς με την αριθμ. 67/2014 Α.Ο.Ε.), ως 
πληρεξουσία δικηγόρο του Δήμου επί  προσφυγής - αγωγής της Κ/ΞΙΑΣ 
“ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” κατά Δήμου, αναφορικά με 
επιστροφή του συνόλου των χρηματικών ποσών από τέλη διαμονής 
παρεπιδημούντων.  
Η πληρεξουσιότητα του κ. Καραβοκύρη Γεωργίου (η οποία είχε δοθεί με την  
αριθμ. 67/2014 Α.Ο.Ε.) διατηρείται. 
  

Λουτράκι 5/8/2016                                                  Λουτράκι 5/8/2016 
Ο τοιχοκολλήσας                                                Η  τηρήσασα τα πρακτικά 
 
 
 
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης                                     ΣΚΑΖΑ Αναστασία 

 


