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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   152/2019

Θ Ε Μ Α  1ο  : Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
                       τρέχοντος έτους, περί εκλογικής αποζημίωσης δημοτικών
                       υπαλλήλων. 

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 2η του μηνός Ιουλίου,  του έτους 2019,  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 08:30
συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 12106/01-
07-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - 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 έξι (6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος,
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Δόσχορης
Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Με  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  Μέλη  της
Οικονομικής  Επιτροπής  ότι  κλήθηκαν  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη
απόφασης επί δύο θεμάτων, μεταξύ αυτών ως πρώτου του θέματος "Έγκριση μερικής
αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, περί εκλογικής αποζημίωσης
δημοτικών υπαλλήλων", προκειμένου το εν λόγω θέμα να συζητηθεί στη συνεδρίαση του
Δημοτικού  Συμβουλίου  την  Τετάρτη  3  Ιουλίου  και  να  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  η
εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019. 

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.

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  υπ'  αριθ.49153/27.06.2019  (ΦΕΚ  2591/27.06.2019  τεύχος    B  ’)   Κοινή  Υπουργική
Απόφαση με την οποία συγκροτούνται ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα απασχοληθούν
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, 
2. Η  υπ'  αριθ.49545/28.06.2019 (ΦΕΚ  2641/28.06.2019  τεύχος  B’)  Κοινή  Υπουργική
Απόφαση  με  την  οποία  καθορίζεται  η  εκλογική  αποζημίωση  των  ειδικών  εκλογικών
συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την
προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 
3. Η υπ'  αριθ.  12217/03-07-2019  (ΑΔΑ:  6YΝ6ΩΛ3-ΔΓΩ)  Απόφαση  Δημάρχου  για
"Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την
προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019".
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4.  Η από  03-07-2019  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  περί
μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως προς το σκέλος
τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων του, κατόπιν των ανωτέρω Αποφάσεων. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου
72  του  Ν.  3852/2010  περί  «Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 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

Εισηγείται προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  μερική  αναμόρφωση  του  δημοτικού
προϋπολογισμού  τρέχοντος  οικονομικού  έτους,  σύμφωνα  με  την  από  03-07-2019
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι:

Ως προς το σκέλος των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 2019
Ενισχύει:
 τον  Κ.Α.  Εσόδων  1211.009  με  τίτλο  "Έκτακτη  επιχορήγηση  για  εκλογική

αποζημίωση υπαλλήλων"  με το ποσό των 6.500,00 € 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 6.500,00€ και από εκεί ισόποσα:
Ενισχύει: 

 τον Κ.Α.  10-6012.004 με τίτλο "Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Διοικητικών -
Οικονομικών υπηρεσιών" με το ποσό των 3.250,00 €

 τον  Κ.Α.  15-6012.002  με  τίτλο  "Εκλογική  αποζημίωση  υπαλλήλων  υπηρεσίας
Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής" με το ποσό των 650,00 €

 τον  Κ.Α.  20-6012.002  με  τίτλο  "Εκλογική  αποζημίωση  υπαλλήλων  υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού" με το ποσό των 910,00 €

 τον  Κ.Α.  30-6012.002  με  τίτλο  "Εκλογική  αποζημίωση  υπαλλήλων  υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων" με το ποσό των 910,00 €

 τον  Κ.Α.  35-6012.002  με  τίτλο  "Εκλογική  αποζημίωση  υπαλλήλων  υπηρεσίας
Πρασίνου" με το ποσό των 650,00 €

Δημιουργεί και ενισχύει:
 τον  Κ.Α.  45-6012.002  με  τίτλο  "Εκλογική  αποζημίωση  υπαλλήλων  υπηρεσίας

Νεκροταφείου" με το ποσό των 130,00 €

Από  τις  ανωτέρω  μεταβολές  εσόδων  -  εξόδων  το  συνολικό  ύψος  του
προϋπολογισμού οικ.  έτους  2019 θα αυξηθεί  κατά  6.500,00 ευρώ και  θα ανέλθει  από
35.883.672,54 ευρώ σε 35.890.172,54 ευρώ.  

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή
θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  152/2019

           Ο  Πρόεδρος                                              Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                                       Βλάσσης Ευάγγελος

   Παπαθανασίου Αθανάσιος

   Σακελλαρίου Αναστάσιος
  Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

                                                                             Ράτης Σπυρίδων

                                                                                      Δόσχορης Κων/νος
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