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Π Ρ Ο Σ : 
1.Τoν κ. Δήμαρχο 
2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

      3.Τους Προέδρους Συμβουλίων 
    Δημοτικών & Τοπικών 
    Κοινοτήτων 
4.Συμβούλια Δημοτικών & 
   Τοπικών Κοινοτήτων 

 
 Θ Ε Μ Α: "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
     Συμβουλίου".  
 
 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 9η 
Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για 
συζήτηση  επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
  

1.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 
των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2016, προς 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των ν.π.δ.δ. Καθορισμός του τρόπου 
διενέργειας αυτής. 

 
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2016 (Β’ τρίμηνο). 
 
3.5η μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.  
4.Λήψη απόφασης για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών προς 

ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου μας. 
 

5.Αποδοχή ποσού #71.415,00# € από ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. (ΚΑΠ 2016) για 
κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (2η, 3η & 
4η κατανομές 2016). 

 
6.Έγκριση Απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Λουτρακίου - Περαχώρας” για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2016 
Απόφασής του περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 2016. 

 



7.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 
έτους 2016 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας” 
(Β’ τρίμηνο 2016). 

 
8.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2016, του 

ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας” και 
τροποποίησης Ο.Π.Δ. (βάσει στοιχείων Β’ τριμήνου 2016). 

 
9.Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου “Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ” για 

χρήση κυλικείου.  
 

10.Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης χώρου εντός 
του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου “Χ. ΘΩΔΗΣ” για χρήση κυλικείου.  

 
11.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας 

“Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. 
Θεοδώρων”. 

 
12.Συμπληρωματική παρακατάθεση για τις ιδιοκτησίες 171Α και 201 

της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση - 
ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. 
Περαχώρας”, δυνάμει της αριθμ. 350/2014 Απόφασης Μ.Π.Κ.  

 
13.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων 

που αφορούν την αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου 
“Βελτίωση - ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη 
τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας”, δυνάμει της αριθμ. 218/2014 Απόφασης Μ.Π.Κ. 

 
14.Διάθεση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.  
 
15.Έναρξη υλοποίησης Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς στον Δήμο μας (2016 - 2017). Ορισμός εκπροσώπου στην 
Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος. 

 
16.Χορήγηση ή μη στο ξενοδοχείο “Galaxy” θέσης στάθμευσης, επί της 

οδού Νεράιδας 7 στο Λουτράκι, & μετακίνηση ή μη υφιστάμενης θέσης ΑμεΑ. 
 
17.Έγκριση ή μη αλλαγής της υφιστάμενης θέσης στάθμευσης  στο 

ξενοδοχείο “LOUTRAKI”, επί της οδού Eλ. Βενιζέλου 19 στο Λουτράκι. 
 
18.Εξέταση αιτήματος του ΔΗΜΑ Αντωνίου για επιστροφή ποσού, ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντος.   
 

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  
ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – 
Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών. 

 
20.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας. 

Διάθεση πίστωσης.  
 
 

Κοινοποίηση:                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
  του Δήμου                    

    ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης 


