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       Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση ".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & 
Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  23η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 
8:30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

2.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. υπηρεσίας απολύμανσης δημοτικών κτιρίων (Κ.Α. 15-6274.001), 
β. υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α. 15-
6112.001),
γ. προμήθειας πλαστικών καθισμάτων για εκδηλώσεις (Κ.Α. 15-7133.002),
δ. προμήθειας εντύπων στα πλαίσια διενέργειας εθελοντικής αιμοδοσίας (Κ.Α. 
15-6473.001).

3.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α.προμήθειας ειδών κιγκαλερίας στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας (Κ.Α. 30-
6699.001), 
β.προμήθειας υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων (φωτοτυπικό 
υλικό) (Κ.Α. 30-6613.004).
γ.υπηρεσίας συντήρησης κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγ. 
Θεοδώρων(Κ.Α. 30-6261.006)

4.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:



α. υπηρεσίας απολύμανσης δημοτικών κτιρίων (Κ.Α. 10-6274.006)
β.προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία - μηχ/τα) (Κ.Α. 35-7135.001)
γ.προμήθειας υλικών (λαμπτήρων κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού 
ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 20-6662.005)

  5.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. υπηρεσίας ελέγχου ποιότητας νερών κολύμβησης στα πλαίσια του 
Προγράμματος "Γαλάζιες Σημαίες" (Κ.Α. 15-6474.001), 
β. υπηρεσίας ελέγχου ποιότητας νερών ντουζ και σιντριβανιών (Κ.Α. 15-
6474.005).

6.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού                        
προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2017  για την κάλυψη δαπανών προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20-7325.024).

7.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού                        
προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2017  για την συντήρηση , επισκευή και 
προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.

8.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού                        
προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2017 για την εκτέλεση της προμήθειας 
τροφίμων του Δήμου και του ν.π.δ.δ. (ΔΟΚΟΠΑΠ). 

 9.Ανάκληση της υπ' αριθμ. 69/2017 Α.Ο.Ε. Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας ‘’Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, επιβράβευση κοινού με διαδικτυακή 
πλατφόρμα ανακύκλωσης’’.

10.Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας: "Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου".

11.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης 
αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και τρίτων.

12. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης 
αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας 
"FULGOR Α.Ε.".

13.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης ακυρώσεως ενώπιον 
του Σ.τ.Ε. της Σαλώμης Βαχτανγίδου κατά Δήμου.

14.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  στη Δ.Ε. Αγ. 
Θεοδώρων, για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ευαισθητοποίησης και 
ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

15. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης                   
περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 43/2015 διαταγής                   
πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου.



16. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης                   
περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 52/2017 διαταγής                   
πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου.

17. Έγκριση των πρακτικών διεξαγωγής δημοπρασίας εκμίσθωσης 
ακινήτου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, για χρήση κυλικείου.

18.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών 
προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Ορισμός 
υπολόγου.

19.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας 
ηλεκτρονικών πινακίδων  LED  ενημέρωσης .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ           Ο  Αντιπρόεδρος  
1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
   Τοπικής Κοινότητας.                   
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

      Δόσχορης  Κων/νος  
              

 


