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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 20

της 30ης Αυγούστου 2017

Αριθμός Απόφασης  183

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2017,
                 του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 17152/25-08-2017 
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό 
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - 
Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής 
κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν 
παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  δεκαοκτώ (18), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Πέρρας 
Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Σπύρου Κων/νος 9.Θυμής Φίλιππος, 
10.Κορδαλή Σωτηρία, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Παύλου Παύλος, 
13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 
16.Θεοδώρου Αγγελική, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα. 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος,  2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Νικολάου 
Σωτήριος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας κα Βενετσάνου Ελένη, καθώς 
και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, 
αν και κλήθηκαν νόμιμα.



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ.Κοφινάς Ηλίας, 
Παπαθανασίου Αθανάσιος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, 
καθώς και οι κκ. Γεωργίου Αθανάσιος, Βαρελάς Παναγιώτης, οι οποίοι αποχώρησαν 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος και δεν επέστρεψαν μέχρι το τέλος 
αυτής.

Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Παύλου Παύλος, Πρωτονοτάριος Δημήτριος και Θεοδώρου 
Αγγελική, οι οποίοι δεν επέστρεψαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 9ου θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. 
Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 320/2016 (ΑΔΑ:ΩΞ4ΤΩΛ3-6Ψ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 12514/31-01-2017 όμοια  του 
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης, οικονομικού έτους 2017.
2. Η υπ’ αριθ. 364/2016 (ΑΔΑ:6ΛΓ6ΩΛ3-ΘΧΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 65075,44780/30-3-2017 όμοια  του 
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί έγκρισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου 
προγράμματος δράσης (στοχοθεσία), έτους 2017, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».
3. Η υπ’ αριθ. 365/2016 (ΑΔΑ:6ΙΖΚΩΛ3-Λ5Π - σε ορθή επανάληψη) Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 52322,52295/20-
03-2017 όμοια  του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί έγκρισης προϋπολογισμού και 
ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (στοχοθεσία), έτους 2017, του ν.π.δ.δ. 
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου 
Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)».
4. Η υπ' αριθ. 366/2016 (ΑΔΑ:Ω2ΘΤΩΛ3-Ν6Ι) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 12514/31-01-2017 όμοια του 
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. και με την οποία εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 
(Ο.Π.Δ.), έτους 2017, του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού.
5. To υπ' αριθ. 705/03-08-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,  σύμφωνα με το οποίο κατά την 
αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του δημοτικού μας προϋπολογισμού 
παρουσιάστηκε για δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητική απόκλιση άνω του 10% στην 
κατηγορία - ΄Εσοδα ΠΟΕ -, καθώς και για το Β΄ τρίμηνο (6μηνο) αρνητική απόκλιση 
άνω του 10% στην κατηγορία -΄Ιδια ΄Εσοδα - και με το οποίο ζητείται ενημέρωση 
σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις στις οποίες σχεδιάζει να προβεί ο Δήμος 
μας, καθώς και την απόδοση αυτών (ή εκτιμώμενη απόδοση) προς διασφάλιση του 
σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου.
6. Η υπ' αριθ. 181/2017 (ΑΔΑ:6ΜΤ1ΩΛ3-1Τ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η τροποποίηση  του Ο.Π.Δ. έτους 2017, του 
ν.π.δ.δ. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας 
Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)", σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
27/2017 (ΑΔΑ:ΩΓ5Α469ΗΒ7-ΓΟΘ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του.
7.  Η υπ' αριθ. 182/2017 (ΑΔΑ:7ΑΛΧΩΛ3-0ΥΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με 
την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η τροποποίηση  του Ο.Π.Δ. έτους 2017, του 
ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας", σύμφωνα με την υπ' 
αριθ. 57/2017 (ΑΔΑ:ΨΧΚΖΟΞΔ1-5ΑΝ, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του.



8. Η υπ' αριθ. 220/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
γνωμοδότησε θετικά επί της τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, και ειδικότερα του πίνακα στοχοθεσίας 
σύμφωνα με το από 07-08-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών  του Δήμου.
9. Το από 25-08-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τετράμηνο οικον. Έτους 
2017, παρουσιάστηκαν αρνητικές αποκλίσεις 11,08% στο -Ίδια ΄Εσοδα (ομάδα Ι 
των εσόδων)- και 15,48% στα -έσοδα ΠΟΕ (ομάδα ΙΙ των εσόδων)-. 

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') 
των υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
ανωτέρω αποκλίσεις, προτείνεται  η τροποποίηση του ΟΠΔ του Δήμου και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, έτους 2017, και ειδικότερα των πινάκων στοχοθεσίας τους, οι 
οποίοι και επισυνάπτονται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 174 § 3 του Ν.4270/2014, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

     
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(με λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)
 

1. Τροποποιεί τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας- 
Αγίων Θεοδώρων έτους 2017, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 1ου 
εξαμήνου.  
2. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 27/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. 
"ΔΟΚΟΠΑΠ «ΜΕΡΙΜΝΑ»", περί τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας του, έτους 
2017.
3. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 57/2017 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του ν.π.δ.δ  "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ", 
περί τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας του, έτους 2017,
σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών & 
Εσωτερικών.  

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 183/2017.

     Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι  31 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


