
                                                                                                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10 
               Δ Η Μ Ο Σ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
         

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   46/2016 
 ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη 
 μοναδικό        δαπανών μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας, κατόπιν 
                    των υπ’ αριθ. 88 & 89/2016 Α.Δ.Σ. και ορισμός υπολόγου. 

  Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 4866/22-03-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, 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 επτά 
(7), 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.Παντελέου Κων/νος, 4.Στάμου Γεώργιος, 5.Ράτης 
Σπυρίδων, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Δόσχορης Κων/νος. 
 
 Α π ό ν τ ε ς : ουδείς 
 Πριν τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. 
Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για 
συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του θέματος «Έγκριση έκδοσης 
ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών μετακίνησης 
εκπροσώπων του Δήμου μας, κατόπιν των υπ’ αριθ. 88 & 89/2016 Α.Δ.Σ. και 
ορισμός υπολόγου», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν την 
υλοποίηση των εν θέματι μετακινήσεων. 

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει 
έκτακτα, αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3582/2010, περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης΄΄. 
 
 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 88/2016 (ΑΔΑ:7ΞΒΨΩΛ3-ΑΞ6) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
με την οποία, μεταξύ άλλων, αφενός εγκρίθηκαν οι μετακινήσεις των κ.κ. 
Γεωργίου Γκιώνη - Δημάρχου και Σακελλαρίου Αναστάσιου – Αντιδημάρχου 
σε θέματα τουρισμού, ως εκπροσώπων του Δήμου μας, στο Karlovy Vary της 
Τσεχίας,  
 



όπου θα διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) από 13 έως 16 Απριλίου 2016, 
καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης των 
ανωτέρω, κι αφετέρου διατέθηκε πίστωση ποσού #2.203,40# € σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία Δημάρχου – Αντιδημάρχων», 
προς κάλυψη των ανωτέρω δαπανών (Α-217/2016 Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης).  
2. Η υπ’ αριθ. 4862/22-03-2016 (ΑΔΑ:6ΑΑΟΩΛ3-Τ1Κ) Απόφαση Δημάρχου, 
με την οποία εγκρίθηκε η μετακίνηση της κας Μπέζιου Ανδριανής – 
επιστημονικής συνεργάτιδος Δημάρχου, ως εκπροσώπου του Δήμου μας, στο 
Karlovy Vary της Τσεχίας, όπου θα διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) από 13 
έως 16 Απριλίου 2016, καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας 
αποζημίωσής της που ανέρχονται στο ποσό των #1.095,00# € σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6423.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους, με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων» και έχουν ήδη διατεθεί με την υπ’ αριθ. 33/2016 Α.Ο.Ε. (Α-
149/2016 Π.Α.Υ.).  
3. Η υπ’ αριθ. 89/2016 (ΑΔΑ:7ΩΘΗΩΛ3-ΔΜΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
με την οποία, μεταξύ άλλων, αφενός εγκρίθηκε η εκτός έδρας μετακίνηση της 
Αντιδημάρχου & Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας κας. 
Πρωτοπαππά Μαρίας, στην Καβάλα, προκειμένου να συμμετάσχει στο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών «Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 01 & 
02 Απριλίου 2016, καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης (διανυκτέρευση & 
αεροπορικό εισιτήριο) και ημερήσιας αποζημίωσης της κας. Αντιδημάρχου,  
κι αφετέρου διατέθηκε πίστωση ποσού #360,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-
6421.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους, με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των μετακινούμενων για 
υπηρεσία Δημάρχου - Αντιδημάρχων” (Α-216/2016 Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης), για την κάλυψη των δαπανών αυτών. 
4. Η από 22-03-2016 σχετική εισήγηση του Γραφείου Λογιστηρίου της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία προτείνεται προς την 
Οικονομική Επιτροπή η έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, ποσών 
3.298,40 €, & 360,00 €, για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας 
αποζημίωσης 
 των κ.κ. Γεωργίου Γκιώνη - Δημάρχου και Σακελλαρίου Αναστάσιου - 

Αντιδημάρχου, καθώς και της κας Μπέζιου Ανδριανής – επιστημονικής 
συνεργάτιδος στο Karlovy Vary της Τσεχίας (13 έως 16/04/2016), 

 της κας. Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου & Προέδρου Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας, στην Καβάλα (01 & 02/04/2016), αντίστοιχα, καθώς 
και ο ορισμός υπολόγου. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  της τα ανωτέρω καθώς 

και τις διατάξεις της § 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 
του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17/5/1959 
Β.Δ., 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  
 Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, καθότι η πληρωμή με έκδοση τακτικών 
ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων για τις παρακάτω δαπάνες είναι 
απρόσφορη λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και του περιορισμού 
στην κίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων, ύψους: 
1. #3.298,40# € για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας 
αποζημίωσης των κ.κ. Γκιώνη Γεωργίου - Δημάρχου και Σακελλαρίου 
Αναστάσιου - Αντιδημάρχου, καθώς και της κας Μπέζιου Ανδριανής – 
επιστημονικής συνεργάτιδος στο Karlovy Vary της Τσεχίας 
2. #360,00# € για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας 
αποζημίωσης της κας. Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου & Προέδρου 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, στην Καβάλα, 
στο όνομα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου μας, Παππά Αλεξάνδρας, η 
οποία ορίζεται υπόλογος προς πληρωμή αυτών. 
Η  απόδοση των ενταλμάτων προπληρωμής θα γίνει έως και τις 30 
Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 

Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  46/2016. 
                    
                            
            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κωνσταντίνος 
    Δήμαρχος    
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος 
 
                                                                         ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ          
                                                                         ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος 
                                                                                        
                                                                         ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων                                                                              
                                                                                 ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος  
 


