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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 16
της 13ης Ιουλίου 2021
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Θ Ε Μ Α 6ο  :  Κατανομή ποσού #959.171,10# € από ΚΑΠ (μερικό υπόλοιπο έτους
2015 καθώς και ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό 1ης δόσης
έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων.

                                    

Στο Λουτράκι σήμερα την 13η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  18:30,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου  (ΦΕΚ τ.  Α΄  55/11-3-2020)  "Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των
αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού",  κατόπιν  της  υπ'  αριθ.
11303/09-07-2021 πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Θυμή Φιλίππου, που  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”,  όπως τροποποιήθηκαν με
εκείνες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 καθώς και τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας
του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σε  καθέναν  Δημοτικό  Σύμβουλο,  στους  προέδρους
συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων &
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 συνόλω
είκοσι  επτά  (27)  μελών του  Δημοτικού  Συμβουλίου  βρέθηκαν παρόντα  δεκαεννέα
(19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1.Θυμής Φίλιππος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Ράτης
Σπυρίδων, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Πέρρας Σωτήριος, 6.Παπαθανασίου Αθανάσιος
7.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  8.Δήμου  Κων/νος, 9.Κοντός  Γεώργιος,  10.Πέτρου
Παναγιώτης, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Δέδες Δημήτριος,
14.Καραπανάγος  Ιωάννης,  15.Σταυρόπουλος  Κων/νος,  16.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,
17.Ζερβός Κων/νος, 18.Βασιλείου Δημήτριος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος.

 Στην  παρούσα  συνεδρίαση  επίσης  ήταν  παρόντες  και  οι  πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων,  Ισθμίας
και  Πισίων,  ήτοι  κκ.  Σακέλλης  Μάριος,  Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης,
Γκεζερλής Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Μη  συμμετέχοντες:  1.Κορδαλή  Σωτηρία,  2.Πρωτοπαππά  Μαρία,  3.Γεωργίου
Αθανάσιος,  4.Νικολάου  Σωτήριος,  5.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,  6.Πέτρου  Θεόδωρος,
7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Βασιλείου  Βασίλειος,  οι  οποίοι  δεν  προσήλθαν  αν  και
κλήθηκαν νόμιμα.
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Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) Πρωτοπαππά Μαρία, Δρίτσας
Αλκιβιάδης,  Βασιλείου  Βασίλειος,  Γεωργίου  Αθανάσιος  & Σακελλαρίου  Ευθύμιος,
ενώ αποχώρησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων των Συμβουλίων Αγίων Θεοδώρων
και  Πισίων  Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης  και  Λάμπρου  Δημήτριος,
αντίστοιχα.

Επίσης αποχώρησαν: α) πριν τη λήψη Απόφασης επί του 1  ου   θέματος (για  
αναβολή αυτού) οι δ.σ. Δέδες Δημήτριος και Κοντός Γεώργιος, 
β)  πριν  τη  συζήτηση  του  2  ου   θέματος  οι  δ.σ.  Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  Δρίτσας  
Αλκιβιάδης, Βασιλείου Δημήτριος, Βασιλείου Βασίλειος και Σταυρόπουλος Κων/νος,
γ) πριν τη λήψη Απόφασης επί του 2  ου   θέματος ο δ.σ. Γεωργίου Αθανάσιος και   
δ)  πριν  τη  συζήτηση  του  3  ου   θέματος  οι  δ.σ.  Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  και  
Ασημακόπουλος Χρήστος.  

 Επί του 6ου θέματος της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι υπ’ αριθ. 
 53/2016 (ΑΔΑ:6ΜΗ6ΩΛ3-Ξ60) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε
αποδοχή συνολικού  ποσού  #190.440,00# €,  προερχομένου  από πιστώσεις  ΣΑΤΑ
έτους  2015  (5η,  6η,  7η,  8η έως  και  12η εντολές),  για  έργα  και  επενδυτικές
δραστηριότητες.
 54/2016 (ΑΔΑ:ΩΜΡΒΩΛ3-0ΑΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε
αποδοχή συνολικού ποσού #23.805,00# €, που αφορά την 1η τακτική επιχορήγηση
(πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016, για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 266/2016 (ΑΔΑ:718ΨΩΛ3-ΨΡΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #71.415,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2016 (5η, 6η & 7η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 286/2016 (ΑΔΑ:ΩΘΤΝΩΛ3-1ΞΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #71.415,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2016 (8η, 9η & 10η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 194/2017 (ΑΔΑ:Ψ3ΞΡΩΛ3-ΘΙΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #47.610,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2017 (1η, & 2η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 259/2017 (ΑΔΑ:ΩΘΧΖΩΛ3-Φ05) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #95.220,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2017 (3η, 4η, 5η & 6η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 288/2017 (ΑΔΑ:6ΚΣ6ΩΛ3-Θ8Ω) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε
αποδοχή συνολικού ποσού #142.830,00# €, προερχομένου από πιστώσεις Κ.Α.Π.
έτους  2017  (7η,  8η,  9η  ,10η  ,11η  &  12η κατανομές),  για  έργα  και  επενδυτικές
δραστηριότητες.
 143/2018 (ΑΔΑ:ΨΛ28ΩΛ3-Ζ5Ξ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #95.220,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2018 (1η, 2η, 3η & 4η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 242/2018 (ΑΔΑ:6ΔΟΤΩΛ3-ΧΑΣ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #95.220,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2018 (5η, 6η, 7η & 8η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 317/2018  (ΑΔΑ:63Θ8ΩΛ3-Σ30) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #95.220,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2018 (9η,10η,11η και 12η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 89/2019  (ΑΔΑ:6731ΩΛ3-9Υ6) Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία έγινε
αποδοχή  συνολικού  ποσού  #71.415,00#  €,  προερχομένου  από πιστώσεις  Κ.Α.Π.
έτους 2019 (1η, 2η & 3η κατανομές), για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.



2. Η  από  29/04/2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου μας, με την οποία, κατόπιν των ανωτέρω αποδοχών, προτείνεται
η κατανομή συνολικού ποσού #959.171,10# €, στον Κ.Α. 15-7336.003 του σκέλους
των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,  με τίτλο "Ανακατασκευή
Γηπέδου  Ποδοσφαίρου  στην  Περαχώρα"  που  προέρχεται  από  πιστώσεις  "ΚΑΠ"
(τελικό υπόλοιπο έτους 2015 καθώς και των ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό
1ης δόσης έτους 2019).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις
διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.  3852/2010  μετά  από  συζήτηση  και  ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Κατανέμει το  συνολικό  ποσό  των  #959.171,10#  €  στον  Κ.Α.  15-7336.003  του
σκέλους  των  εξόδων  δημοτικού  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους,  με  τίτλο
"Ανακατασκευή  Γηπέδου  Ποδοσφαίρου  στην  Περαχώρα",   που  προέρχεται  από
τακτικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών "ΚΑΠ" (τελικό υπόλοιπο έτους
2015 καθώς και  των ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό της 1ης δόσης έτους
2019), το οποίο έχει αποδεχτεί ο Δήμος μας κατά τα αναφερόμενα στο προοίμιο της
παρούσης,  σύμφωνα  με  την  από  29/04/2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου, ως κάτωθι:
 170.592,10 € (τελικό υπόλοιπο από ΚΑΠ Έργων & Επ. Δρ. έτους 2015)

 166.635,00 € (όλο το ποσό από ΚΑΠ για Έργα & Επενδ. Δραστ. έτους 2016)

 285.660,00 € (όλο το ποσό από ΚΑΠ για Έργα & Επενδ. Δραστ. έτους 2017)

 285.660,00 € (όλο το ποσό από ΚΑΠ για Έργα & Επενδ. Δραστ. έτους 2018)

   50.624,00 € ( μερικό ποσό της 1ης Δόσης από ΚΑΠ για Έργα & Επενδ. Δραστ. έτους 2019)

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   81/2021

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
                 (΄Επονται υπογραφές )

                 Ακριβές Αντίγραφο
          Λουτράκι 15 Ιουλίου 2021
             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
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