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      ΘΕΜΑ 21ο: Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για 
                         κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 12778/23-06-2017 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 πέντε (5), 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.Νικολάου Σωτήριος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος 5.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση 
τριών έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 98/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: ΩΛΗΕΩΛ3-
Υ45) με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του 
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παπαγρηγορίου Δονάτου, συνολικού ύψους 
1.372,84 €, για την κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για Επεκτάσεις δημοτικού 
φωτισμού δυνάμει των υπ΄ αριθ. 314 & 315/2016 Αποφάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου.
2. Τα υπ΄ αριθ. Χρηματικά Εντάλματα:
α) Β-454/29.5.2017 με τίτλο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη 
δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή 
Κατουνίστρα Λουτρακίου, συνολικού ύψους #749,01# €, (Α.Δ.Σ. 314/2016).
β) Β-456/29.5.2017 με τίτλο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη 
δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού στο Πούσι Μεϊντάνι 
Λουτρακίου, συνολικού ύψους #264,13# €, (Α.Δ.Σ. 315/2016).
γ) Β-461/30.5.2017 με τίτλο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη 
δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Ράχη 
Σπέουζα Περαχώρας, συνολικού ύψους #359,70# €, (Α.Δ.Σ. 315/2016).
3. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω υπόλογος υπέβαλε εμπρόθεσμα τα σχετικά  
δικαιολογητικά  δαπανών που πληρώθηκαν & ανέρχονται  στο ποσό των 1.372,84 
€.
4. Η από 23-06-2017 εισήγηση του Γραφείου Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να 
προβεί στην έγκριση της απόδοσης λογαριασμού των υπ΄ αριθ.  Β–454, 456 και 



461/2017  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής & την απαλλαγή του υπολόγου 
δημοτικού υπαλλήλου Παπαγρηγορίου Δονάτου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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 

1) Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου κ. 
Παπαγρηγορίου Δονάτο, δυνάμει των υπ΄ αριθ. Β-454/29.5.2017, Β-456/29.5.2017 
και  Β-461/30.5.2017 Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής, ως κάτωθι: 

ΧΕΠ Κ.Α. Εξόδων Παραστατικό ποσό
Β-454/29.5.2017  20-7325.024

00-6515.003

36/14-6-2017
ΚΩΔ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
3316075000182024                                               

          748,71

         0,30

Β-456/29.5.2017 20-7325.024

00-6515.003

127/1-6-2017
ΚΩΔ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
3315794530182026                                                

            263,83

          0,30

Β-461/30.5.2017 20-7325.024

00-6515.003

126/1-6-2017
ΚΩΔ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
3316018900482027                                                

         359,40

         0,30

2) Απαλλάσσει τον δημοτικό υπάλληλο κ. Παπαγρηγορίου Δονάτο από υπόλογο 
των ανωτέρω ενταλμάτων προπληρωμής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   183/2017

            Ο Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής             ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                         

        Δήμαρχος
                                                                            ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                  
                                                                            ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος                               
                                                              
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος 
       
                                                                            
                                                                                                                                                        

             
                                                                                                                                                                


