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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   157/2016 
 
 
 

   ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού του 
                      υπ’ αριθ. 536/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 
  
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  29η  του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 14911/25-08-2016 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 
τέσσερα  (4), 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.Γεωργίου Χαράλαμπος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 
ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου 
Κων/νο.  
 

Α π ό ν τ ε ς :1.Ράτης Σπυρίδων, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Δόσχορης Κων/νος. 
 
 

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 116/25-4-2016 (ΑΔΑ:6Ι7ΩΩΛ3-2ΞΟ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η επέκταση του δημοτικού 
ηλεκτροφωτισμού επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (προς Αγία Κυριακή) στην 
περιοχή Σκάρπα Λουτρακίου.  
2. Η υπ’ αριθ. 86/31-5-2016 (ΑΔΑ:698ΚΩΛ3-Ζ4Γ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής ύψους #2.421,00# € προκειμένου να καλυφθούν    
δαπάνες προς τη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
προαναφερόμενη περιοχή, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. 
Παπαγρηγορίου Δονάτου.  



3. Το υπ’ αριθ. Β-536/07-06-2016 (ΑΔΑ:6Ρ6ΑΩΛ3-2ΝΩ) χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής, συνολικού ποσού #2.421,00# €, με ημερομηνία απόδοσης 
έως 30-08-2016. 
4. Η από 25-08-2016 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Η/Μ Έργων & 
Συγκοινωνιών προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία προτείνεται η 
παράταση της προθεσμίας απόδοσης του ανωτέρω εντάλματος 
προπληρωμής για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών για ένα (1) μήνα, 
καθότι, ενώ το ένταλμα αυτό έχει πληρωθεί στη ΔΕΔΔΗΕ, δεν έχει εκδοθεί 
σχετικό τιμολόγιο πληρωμής.  
 

Η Οικονομική  Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς 
και τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15.06.1959 (ΦΕΚ 
114/1959 τ. Α΄), 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 παράταση προθεσμίας απόδοσης του υπ’ αριθ. Β-
536/07-06-2016) εντάλματος προπληρωμής, προς κάλυψη δαπανών προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου (προς Αγία Κυριακή) στην περιοχή Σκάρπα Λουτρακίου, για ένα 
(1) μήνα και συγκεκριμένα έως 30-9-2016, σύμφωνα με την από 25-08-2016 
εισηγητική έκθεση του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου μας. 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   157/2016. 
 
                            
 

            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής               ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
      Δήμαρχος    
                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος 
 
                                                                               ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος                                                                
     Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         
 


