
                        
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λουτράκι   23/6/2017
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 12778
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
        ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Με αποδεικτικό
       ---------------------------
Δ/νση: Διοικητικού
Τμήμα: Υποστήριξης Πολ. Οργάνων 
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως
                     203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Πληρ.: Αναστασία Σκάζα
Τηλέφ.: 2744360119                                
F  a  x: 27440 - 64 858
E-Mail: a.skaza@loutraki.gr

Π Ρ Ο Σ:
Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής

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

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & 
Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης:

1.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών, κατόπιν δημοσιευμάτων για παραλίες του Δήμου 
μας. 

2.Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - 
Περαχώρας" (αρ. μελ. 20/2017).

3.Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας ηλεκτρονικών πινακίδων LED ενημέρωσης (αρ. μελ. 15/2017).

4.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη διαφόρων δαπανών και ανατροπή 
αναλήψεων.

5.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπάνης εκτέλεσης έργου "Ανάπλαση 
πλατείας Παυσανία Σχοίνου" (αρ. μελ. 23/2017) (Κ.Α. 30-7332.006).



6.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.  υπηρεσίας επιτήρησης Κοιμητηρίου Λουτρακίου (Κ.Α. 45-6112.001).
β. υπηρεσίας συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης ιστοσελίδας 
του Δήμου (Κ.Α. 00-6117.002). 

7.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.  υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών & προμήθειας ανταλλακτικών (Κ.Α. 
35-6264.002) .
β. υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής κλιματιστικών και ψυκτικών 
συγκροτημάτων σε δημοτικά κτίρια  (Κ.Α. 10-6264.001). 

8.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.  υπηρεσιών για αδειοδότηση υδατοδρομίου στο Καλαμάκι (Κ.Α. 30-
6142.007) .
β. υπηρεσίας συντήρησης μικροφωνικής εγκατάστασης  (Κ.Α. 15-6264.003). 
 

9.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπάνης υπηρεσίας συντήρησης - 
επισκευής του παρκέ στο κλειστό Γυμναστήριο Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.Α. 
30-6261.008)

10.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας - εγκατάστασης συστήματος συναγερμού - επιτήρησης των 
εγκαταστάσεων Αλσυλλίου Λιάντρου της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων  (Κ.Α. 35-
7134.001) 
β. προμήθειας - εγκατάστασης συστήματος συναγερμού - επιτήρησης των 
εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 30-
7134.004)   
γ. προμήθειας - εγκατάστασης οπτικής ίνας τηλεφωνικού κέντρου σε δημοτικό 
κτίριο (10-7134.009).   

11.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας επίπλων και σκευών (Κ.Α. 30-7133.001)
β. προμήθειας δενδρυλλίων, σπόρων & καλλωπιστικών φυτών (Κ.Α. 35-
6692.002).

12.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας καρτών ωρογράφου (Κ.Α. 15-6613.001)
β. προμήθειας πλαστικών σταθερών καθισμάτων για εξοπλισμό αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δήμου (Κ.Α. 15-7133.003).

13.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (Κ.Α. 30-6662.004)
β. προμήθειας κιγκλιδωμάτων (Κ.Α. 30-7135.007)



14.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας οργάνων και τμημάτων αυτών για τις παιδικές χαρές (Κ.Α. 35-
7135.005)
β. προμήθειας διαδρόμου προσπέλασης στη θάλασσα των ΑΜΕΑ (Κ.Α. 15-
7135.003)

15.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπάνης 
προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Κ.Α. 10-6631, 15-
6631.001, 20-6631)

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

17.Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη 
δαπανών μετακίνησης Δημάρχου, δημοτικής συμβούλου και ειδικού συνεργάτη 
στην Πορτογαλία. Απαλλαγή υπολόγου.

18.Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη 
δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ.. Απαλλαγή υπολόγου.

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

    ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος 

 


