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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/2020
Θ Ε Μ Α 1ο : Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς η
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 4563/16-03-2020 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 επτά (7), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Κόντης
Κασσιανή, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γεωργίου Αθανάσιος.
Α π ό ν τ ε ς :Ουδείς.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ότι κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση για τη συζήτηση ενός
και μοναδικού θέματος, με τίτλο ‘’Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους’’ σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου δημοσιευθείσα στο υπ' αριθ. 55/11-03-2020 ΦΕΚ.
Τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν ότι καλώς συνεδριάζουν έκτακτα,
αποφαινόμενα για το κατεπείγον του εν λόγω θέματος.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής :
1.Την υπ' αριθ. 18209/13-03-2020 (ΑΔΑ Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ. περί έκτακτης κατανομής συνολικού ποσού 10.770.000,00 € από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, στους δήμους της Χώρας προς
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, μεταξύ
των οποίων στον Δήμο μας ποσού 40.000,00 €.
2.Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/11-03-2020
ΦΕΚ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του".
3.Την από 16-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών περί
έκτακτης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία Κ.Α. και
την ενίσχυσή τους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τια ανωτέρω και τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, εκείνες του άρθρου 77 του ν. 4172/2013,
καθώς και της εγκυκλίου 108/2019 του ΥΠ.ΕΣ., μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκτακτη αναμόρφωση του
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους σύμφωνα με την από 16-03-2020
εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου ως ακολούθως :
Ως προς το σκέλος των Εσόδων
Δημιουργεί και ενισχύει
 τον Κ.Α. 1219.002 με τίτλο "΄Εκτακτη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη
αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19’’ με το
ποσόν των 40.000,00 €.
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσόν των 40.000,00 € και από εκεί ισόποσα :
Ως προς το σκέλος των Εξόδων
Δημιουργεί και ενισχύει
 τον Κ.Α. 15-6635.001 με τίτλο "Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής &
καθ/τας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19" με το ποσόν των 24.800,00 €
 τον Κ.Α. 15-6274.002 με τίτλο "Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών χώρων
προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού
COVID-19" με το ποσόν των 15.200,00 €.
Από τις ανωτέρω μεταβολές εσόδων – εξόδων το συνολικό ύψος του
προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 θα αυξηθεί κατά 40.000,00 €.
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 79/2020.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος
3.Κορδαλή Σωτηρία

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
4.Κόντης Κασσιανή
5.Μουζάκης Αθανάσιος
6.Γεωργίου Αθανάσιος
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