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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 23
της 24ης Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμός Απόφασης 250
Θ Ε Μ Α 5ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της "Μάχης της
Περαχώρας"
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 24 η του μηνός
Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:30
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την
υπ' αριθμ. 14902/20-09-2018 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,
Αγ. 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
δεκατέσσερα (14), ο κ. Αντιππρόεδρος - Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κοφινάς Ηλίας - Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Θυμής Φίλιππος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου
Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Ράτης Σπυρίδων, 8.Ρουμελιώτης Γεώργιος,
9.Σακελλαρίου Γεώργιος, 10.Στάμου Γεώργιος, 11.Παύλου Παύλος
12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Πέτρου Θεόδωρος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, ήτοι κ. Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης
Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος,
3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Πρωτοπαππά
Μαρία, 7.Σπύρου Κων/νος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Βαρελάς
Παναγιώτης,
10.Γεωργίου
Χαράλαμπος,
11.Δόσχορης
Κων/νος,
12.Θεοδώρου Αγγελική, 13.Ασημακόπουλος Χρήστος. οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας κα Βενετσάνου Ελένη, αν και κλήθηκε νόμιμα
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) 1) Πρωτοπαππά Μαρία, 2)
Ασημακόπουλος Χρήστος και 3) Θυμής Μιχαήλ..
Κατά τη διάρκεια της προημερησίας συζήτησης που ακολούθησε για
διάφορα θέματα, αποχώρησαν οι δ.σ. 1)Παύλου Παύλος, 2) Πρωτοπαππά
Μαρία, 3) Πέρρας Σωτήριος, 4) Στάμου Γεώργιος & 5) Ασημακόπουλος
Χρήστος.
Στο σημείο αυτό ο κ. Αντιπρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι η
συνεδρίαση συνεχίζεται κανονικά και ότι για τη συζήτηση και λήψη
Απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.)
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής
1.Οι διατάξεις του άρθρου 203 (διατάκτης στους ΟΤΑ α΄ βαθμού) του
ν. 4555/2018 με τις οποίες αντικαθίσταται η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 58 του ν. 3852/2010, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου,
ως εξής ‘’Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και
των εγγεγραμμένων με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης, οπότε πριν την απόφαση δημάρχου
προηγείται σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου’’.
- ΄Οπου στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 140, της παρ. 3 του άρθρου 158
και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70
παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περ. 30 του ν. 3852/2010 ή σε
άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως
αρμόδιο όργανο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης,
εφεξής νοείται ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρου αυτού.
2.Η υπ' αριθμ. 165/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ
ΩΜ4ΣΩΛ3-1ΡΕ), περί υποβολής πρότασης για την καθιέρωση της 26 ης
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ημέρας επετείου της Μάχης της Περαχώρας,
μεταξύ άλλων, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο μας.
3.Το από 14/09/2018 έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου για θέματα
πολιτισμού, αναφορικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, στα
πλαίσια εορτασμού της Μάχης της Περαχώρας, η δαπάνη της οποίας
ανέρχεται στο ποσό των #682,00# € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).
4.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους στον οποίο
προβλέπεται πίστωση για εθνικές, τοπικές γιορτές στον Κ.Α. 00-6443.001 του
σκέλους των εξόδων του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από
διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού #682,00# € σε βάρος του Κ.Α.
00-6443.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους, με τίτλο "Εθνικές τοπικές γιορτές", για τον εορτασμό της "Μάχης της
Περαχώρας", και συγκεκριμένα για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της
υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις
26 Σεπτεμβρίου 2018, στα πλαίσια εορτασμού του ανωτέρω γεγονότος.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 250/2018.
Ο Προεδρεύων

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 25 Σεπτεμβρίου 2018.
Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.
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