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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
                            Δ Η Μ Ο Σ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
Τ μ ή μ α : Διοικητικό 
Γ ρ α φ ε ί ο : Δημοτικού Συμβουλίου    
Δ/νση  : Εθν. Αντίστασης & Ιάσονος 

  203 00   Λουτράκι 
Αρμόδιος : Γκιώνη Ειρήνη      
Τηλέφωνο : 2744 360113 
FAX  : 2744 064858 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 5 ΤΗΣ  ΑΠΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

 
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΟΙ κ.κ. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 19Σ 

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην 3η τουριστική έκθεση Grekland Panorama, που θα 
πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη Σουηδίας (12-14/2/2016). Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. 
Διάθεση πίστωσης. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26 
Ομόφωνα εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου μας στην 3η τουριστική έκθεση Grekland 
Panorama, που θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη Σουηδίας (12-14/2/2016). Εγκρίνει την 
μετακίνηση του κ. Δημάρχου, καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας 
αποζημίωσης αυτού. Διαθέτει πίστωση ποσού #1.038,40# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 
του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προς κάλυψη της 
ανωτέρω δαπάνης, σύμφωνα με το από 10/02/2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου 
Μισθοδοσίας του Δήμου μας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 
Ομόφωνα υποβάλλει αίτημα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού για το έτος 2016, σύμφωνα με την από 08/02/2016 εισήγηση του κ. Δημάρχου, 
για την κάλυψη δέκα (10) οργανικών θέσεων, ως εξής: 

1. μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, 
2. μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 
3. δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 
4. μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 
5. δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων) 
6. μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, 
7. μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 
8. μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Χημικός Μηχανικός. 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 250/2015 Α.Δ.Σ. Τροποποίηση ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου.  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28 
Κατά πλειοψηφία (απέχοντος της κας Πρωτοπαππά Μαρίας):1) Ανακαλεί την υπ΄ αριθ. 
250/2015 Α.Δ.Σ.  
2) Τροποποιεί τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου σύμφωνα με την από 08/02/2016 εισήγηση του 
κ. Δημάρχου, ως εξής:  
1) απαλοιφή των αρμοδιοτήτων συντήρησης υποδομών Ύδρευσης από το Τμήμα Τεχνικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης. 
2) α. κατάργηση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων, ήτοι δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ16 
Εργατών Ύδρευσης και μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης, β. 
κατάργηση οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών 
3) προσθήκη αρμοδιοτήτων συντήρησης των κτιριακών υποδομών του Δήμου, προκειμένου 
να καλυφθούν οι όποιες σχετικές ανάγκες προκύπτουν.  
4) ένταξη αντί των δύο προτεινόμενων θέσεων ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δύο θέσεων, ήτοι 
μίας (1) θέσης κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και μίας (1) θέσης ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών και  
5) περιορισμό των κλάδων ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών και ΤΕ Γραφικών Τεχνών (Αγιογράφος) 
στις θέσεις ευθύνης , ως εξής : 

 κλάδος ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών: στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών (Αγιογράφος): στο Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

 

ΠΡΟΣΗΛΘΕ Ο κ. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20Σ 
 
Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2016-2017.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29 
1.Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά προς τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας επί 
της προτεινόμενης από αυτήν προαγωγής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου από 
11/θέσιο σε 12/θέσιο, στα πλαίσια των μεταβολών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας, 
για το σχολικό έτος 2016 – 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2016 Απόφαση – εισήγηση 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
2.Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των Ασημακόπουλου Χρ., Δόσχορη Κ., Λογοθέτη Κ. & 
Μουζάκη Αθ., οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να λειτουργήσει ξανά το 
ολοήμερο τμήμα του εν λόγω Νηπιαγωγείου) ζητά από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κορινθίας, να επανεξετάσει  το θέμα για το επόμενο σχολικό έτος 2016 - 
2017, προκειμένου να ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία του, έχοντας ως γνώμονα το καλό των 
μαθητών και το συμφέρον της κοινωνίας.  
3.Όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, το Σώμα 
απέχει της γνωμοδότησης, καθότι από την αρμόδια Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας δεν έχει προταθεί καμία μεταβολή αυτών για το σχολικό έτος 2016 - 2017.   
 
ΘΕΜΑ 5ο 
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής 
εργασιών του Δήμου, για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του 
Π.Δ. 28/80. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30 
Κατά πλειοψηφία (με λευκή ψήφο του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου) ορίζει, κατόπιν 
διενεργηθείσας κλήρωσης, τακτικό μέλος της επιτροπής παραλαβής εργασιών του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80 και το από 22 Ιανουαρίου 
2016 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, τον δημοτικό σύμβουλο Βλάσση Ευάγγελο, με 
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αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Παπαθανασίου Αθανάσιο, για το έτος 
2015. 
 
ΘΕΜΑ 6ο 
Χορήγηση ή μη στον κ. ΠΕΠΕ Κων/νο θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Σπυρογιαννάκη 
Μελέτη 12 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 
Ομόφωνα χορηγεί στον κ. ΠΕΠΕ Κων/νο, θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού 
Σπυρογιαννάκη Μελέτη 12 στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 16/11/2015 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, προς ικανοποίηση αιτήματός 
του. 

 
ΘΕΜΑ 7ο 
Χορήγηση ή μη στον κ. ΚΟΝΤΗ Νικόλαο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν 
ιδιοκτησίας του επί της οδού Γ. Λέκκα 3 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32 
Κατά πλειοψηφία (απέχοντος του κ. Δόσχορη), εγκρίνει το αίτημα του κ. Κόντη Νικολάου 
για απότμηση πεζοδρομίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του επί της οδού Γ. Λέκκα 3 (Ο.Τ. 100) 
στο Λουτράκι, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση για στάθμευση στον υπόγειο χώρο 
της ιδιοκτησίας του αυτής, σύμφωνα με την από 11/01/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιώ & Πολεοδομίας του Δήμου μας.   

 
ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση ή μη “εισόδου - εξόδου” οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας “ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στη θέση “Λαγούμι” 
Κυρα - Βρύσης.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 
Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Δόσχορη Κων/νου), εγκρίνει την ‘’είσοδο - έξοδο’’ 
οχημάτων (κατηγορία Β) στις εγκαταστάσεις (βιομηχανικό κτίριο) της εταιρείας ‘’ΔΕΛΤΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή 
‘’Λαγούμι’’ Κυρα – Βρύσης, επί υπάρχουσας δημοτικής οδού και σε απόσταση 525,00 μ. από 
την τομή των αξόνων της δημοτικής οδού με δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο (διασταύρωση 
Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου – Κυρα Βρύση Ισθμίας), όπως απεικονίζεται στο σχετικό 
τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με την από 11-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας (και τους όρους – προϋποθέσεις που αυτή 
αναφέρει) καθώς και την υπ΄ αριθ. 6/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
 

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο κ. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης (τύπου Δ) των εγκαταστάσεων της υπεραγοράς 
“ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.” με την Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή “Φούσα” 
Περαχώρας).  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 
 
Κοινή πρόταση Δόσχρη, Μουζάκη, Λογοθέτη, να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος 
προκειμένου να ζητηθούν διευκρινήσεις από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. 
Η πρόταση ψηφίστηκε από τους ίδιους καθώς και από τον κ. Ασημακόπουλο και συνεπώς 
απορρίφθηκε. 
 

Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των 1. Ασημακόπουλου Χρήστου και 2) 
Δόσχορη, Μουζάκη, Λογοθέτη – για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) εγκρίνει την κυκλοφοριακή σύνδεση (τύπου Δ) για την 
είσοδο – έξοδο οχημάτων στις εγκαταστάσεις της υπό ίδρυση υπεραγοράς της εταιρείας 
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‘’ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.’’, ευρισκομένης στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘’Φούσα’’ της Δ.Κ. 
Λουτρακίου – Περαχώρας, επί πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα 
επί της Επαρχιακής Οδού με αριθ. 1 ‘’Γέφυρα Διώρυγος – Λουτράκι – Περαχώρα – Πίσια – 
Σχίνος προς Αλεποχώρι’’ και ειδικότερα στη Χ.Θ. 0,0 + 330,00 μέτρα (ρεύμα προς Λουτράκι) 
από το πέρας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Περαχώρας και εντός των ορίων ζώνης 
κατοικημένης περιοχής πόλεως Περαχώρας, σύμφωνα με την από 28/01/2016 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και με τις προϋποθέσεις – 
όρους που θέτει αυτή.  

 
ΠΡΟΣΗΛΘΕ Ο κ. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 10ο 
Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς 
καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, για το διάστημα 1/7/2000 – 
30/6/2003, επονόματι ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ Ντάνας. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35  
Ομόφωνα εγκρίνει την απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από 
βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, για το 
χρονικό διάστημα 1/7/2000 – 30/6/2003, επονόματι ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ Ντάνας, σύμφωνα με την 
από 20/01/2016 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 
ΘΕΜΑ 11ο 
Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς 
καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας, για το διάστημα 1/1/2003 – 30/6/2003, 
επονόματι ΦΡΑΓΚΟΥ Μοδέστου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 
Ομόφωνα εγκρίνει την απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από 
βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας, για το χρονικό διάστημα 
1/1/2003 – 30/6/2003, επονόματι ΦΡΑΓΚΟΥ Μοδέστου,σύμφωνα με την από 20/01/2016 
εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο 
Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, 
ετών 2004 & 2006, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΚΑΤΡΑ Ευφροσύνης.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 
Ομόφωνα εγκρίνει την διαγραφή οφειλών από τους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, ετών 2004 και 2006, στην Δ.Κ. Λουτρακίου – 
Περαχώρας, επονόματι ΚΑΤΡΑ Ευφροσύνης, σύμφωνα με την από 25/01/2016 εισήγηση 
του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Παραμένουν 
προς είσπραξη τα ποσά των #46,22# € και #40,67# €. 
 
ΘΕΜΑ 13ο 
Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  διατήρησης αυθαιρέτων 
κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 
Ομόφωνα εγκρίνει την διαγραφή οφειλών από τους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – 
Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών, λόγω ένταξή τους στον Ν. 4178/2013, 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου μας.  
 
ΘΕΜΑ 14ο 
Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγ. 
Θεοδώρων, ετών 2002 – 2003, επονόματι ΠΑΠΑΔΑ Στ. Γεωργίου.  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 39 
Ομόφωνα εγκρίνει την διαγραφή οφειλών από τους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
τελών Νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, ετών 2002 – 2003, επονόματι ΠΑΠΑΔΑ Στ. 
Γεωργίου, σύμφωνα με την από 19/10/2015 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Δ.Ε. Αγίων 
Θεοδώρων. 
 
ΘΕΜΑ 15ο 
Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου & 
επαναβεβαίωση αυτών, καθώς και προστίμων ΚΟΚ στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι 
ΝΟΚΑ Βασιλείου & ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Ιωάννη αντίστοιχα.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 
Ομόφωνα εγκρίνει α) την διαγραφή οφειλών από τους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
επονόματι ΝΟΚΑ Βασιλείου για τέλη νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων ποσού 
#630,00# € και την επαναβεβαίωση αυτού επονόματι ΜΑΜΑΗ Άννας, β) την διαγραφή 
οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ΚΟΚ στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων ποσού 
#80,00# € επονόματι ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Ιωάννη, σύμφωνα με την από 04/01/2016 εις΄ήγηση του 
Γραφείου Εσόδων της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων. 
 

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο κ. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
ΘΕΜΑ 16ο 
Επιστροφή ποσού από δημοτικό φόρο και τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ετών 
2000 – 2003, στην εταιρεία SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41 
Ομόφωνα εγκρίνει την επιστροφή ποσού #8.390,00# € από δημοτικό φόρο και τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ετών 2000 – 2003, στην εταιρεία SULPHUR ΕΛΛΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, σύμφωνα με την από 08/02/2016 εισήγηση της 
Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. 
 

ΠΡΟΣΗΛΘΕ Ο κ. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο 
Έγκριση δαπανών μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42 
Ομόφωνα α) εγκρίνει τις δαπάνες μετακινήσεων του κ. Δημάρχου δυνάμει των υπ΄ αριθ. 1 & 
20/2016 Α.Δ.Σ. καθώς και των Αντιδημάρχων κ.κ. Πέρρα Σωτηρίου, Νικολάου Σωτηρίου 
δυνάμει της υπ΄ αριθ. 20/2016 Α.Δ.Σ. και Σακελλαρίου Αναστασίου δυνάμει της υπ΄ αριθ. 
1/2016 Α.Δ.Σ., β) διαθέτει συνολική πίστωση #180,90# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του 
σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα από 
10/02/2016 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο 
Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Δημάρχου. Διάθεση πίστωσης. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43 
Ομόφωνα α) εγκρίνει τις πραγματοποιθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου, για 
το χρονικό διάστημα από 26-01-2016 έως και 11-02-2016 καθώς και τις δαπάνες αυτών και 
διαθέτει πίστωση #102,55# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων 
τρέχοντος έτους δημοτικού προϋπολογισμού, β) εγκρίνει τις πραγματοποιθείσες εκτός έδρας 
μετακινήσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος  κ. Πέρρα 
Σωτήριου, στις 05 και 08-02-2016 στην Τρίπολη καθώς και τις δαπάνες αυτών και διαθέτει 
πίστωση #20,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος 
προϋπολογισμού για την κάλυψη αυτών, γ) εγκρίνει την πραγματοποιθείσα εκτός έδρας 
μετακίνηση του Αντιδημάρχου Αγίων Θεοδώρων  κ. Νικολάου Σωτήριου, στις 05-02-2016 
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στην Τρίπολη καθώς και την δαπάνη αυτής και διαθέτει πίστωση #10,00# € σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα από 
11-02-2016 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας. 
 
 
 

Λουτράκι  16/02/2016                                                     Λουτράκι 16 Φεβρουαρίου 2016 
 
  Ο τοιχοκολλήσας                                                              Η Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. 
   
         
Παντελέων Δημήτρης                                                         Διαμαντοπούλου Αργυρώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Δημοτικές Κοινότητες  
Α) Λουτρακίου-Περαχώρας 
Β) Αγίων Θεοδώρων  
Γ) Ισθμίας 
Τοπική Κοινότητα 
Πισίων 


