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ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη
                 δαπανών υλοποίησης έργων & επενδυτικών δραστη-
                 ριοτήτων (1η - 2η - 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση 
                 έτους 2022).

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 09:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε
τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από
11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α'),
συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  6799/20-04-2022
πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα
κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους
των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων,
Ισθμίας  και  Πισίων,  προκειμένου  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της  ημερήσιας
διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι
(6).

Π  α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς:  1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ  -  Δήμαρχος  -  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Ράτης  Σπυρίδων,
5.Λογοθέτης Κων/νος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: ο δημοτικός σύμβουλος Νικολάου Σωτήριος και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας
και Πισίων. 

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.  Το  υπ΄  αριθ.  35582/15-04-2022  (με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  6491/15-04-2022)
έγγραφο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  &  Δανείων  περί  αναγγελίας  πίστωσης
ποσού  #71.415,00#  €  στον  Δήμο  μας,  ως  1η,  2η  και  3η  μηνιαία  τακτική
επιχορήγηση έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
2. Το υπ΄ αριθ. 312/20-04-2022 (σειρά Α) Γραμμάτιο Είσπραξης από το Δήμο μας
ποσού  #71.415,00# €, που προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
3. Το από 20-04-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας το οποίο
αναφέρει  ότι  με  την  35582/15-04-2022  χρηματική  εντολή  του  Υπουργείου
Εσωτερικών κατανεμήθηκε στο Δήμο μας ποσόν #71.415,00# €. Το ποσόν είναι
ήδη  εγγεγραμμένο  στον  Κ.Α.  1311  του  σκέλους  των  εσόδων  με  τίτλο  "ΚΑΠ
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επενδυτικών δαπανών των δήμων", και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή την
αποδοχή του. 
Εν συνεχεία το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης
θα  εισηγηθεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  κατανομή  του  ανωτέρω  ποσού
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και με τις
διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,  που  αντικαταστάθηκε  από  τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
απέχοντος του κ. Λογοθέτη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται ποσό #71.415,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη δαπανών
εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, και αφορά την 1η, 2η και 3η

μηνιαία κατανομή, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το από 20-04-2022 υπηρεσιακό
σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   173/2022

           Ο Πρόεδρος                           Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                   ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος

                                                                       ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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