
                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λουτράκι   16/11/2017
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 24384
                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.: Ρουμελιώτου Νεκταρία
Τηλέφ.: 2744360150                                
F  a  x: 27440 - 64 858

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  20η Nοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανατροπή αναλήψεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού  για την 
εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση 
(leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών.

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τη 
θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των  δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΄΄Δημοτική 
οδοποιΐα Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση 
οδών , ασφαλτόστρωση , ηλεκτροφωτισμός (Αριθ. μελ. 44/2017)΄΄.

5.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκποίησης μεταλλικών κάδων .

6.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των:
α.προμήθειας υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής (Κ.Α. 10-6662.001),
β.προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού υλικού (Κ.Α. 10-7134.001),
γ.υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής καυστήρων κλιματιστικών μονάδων και κεντρικών 
θερμάνσεων δημοτικών καταστημάτων (Κ.Α. 10-6265.006),
δ.προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συναγερμού ασφαλείας για το νέο δημοτικό 
κτίριο (Κ.Α. 10-7134.008),
ε.προμήθειας μηχανής καταμέτρησης και διαχείρισης χαρτονομισμάτων (Κ.Α. 10-
7135.005).



7.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των:
α.προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος εξαερισμού μηχανοστασίου κολυμβητηρίου 
(Κ.Α. 15-7135.001),
β.προμήθειας ανταλλακτικών μουσικών οργάνων  (Κ.Α. 15-7135.012),
γ.υπηρεσίας επισκευής μουσικών οργάνων (Κ.Α. 15-6265.009),
δ.υπηρεσίας συντήρησης , επισκευής αθλητικών οργάνων (Κ.Α. 15-6265.006),
ε.προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού (Κ.Α. 15-7135.002).
στ.προμήθειας υλικών για την διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας  (Κ.Α. 15-6473.001).

8.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των:
α. υπηρεσίας συντήρησης πίλαρ δημοτικού φωτισμού (Κ.Α. 20-6265.003),
β.προμήθειας παροχών ένδυσης και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων  
(Κ.Α. 20-6061), (Κ.Α. 20-6063.002),

9.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των:
α.προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού υλικού (Κ.Α. 30-7134.001),
β.προμήθειας ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης  (Κ.Α. 30-7135.008),
γ.υπηρεσίας  συντήρησης πλατειών – κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Λουτρακίου – 
Περαχώρας (Κ.Α. 30-6262.001).

10.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των :
α.υπηρεσίας συντήρησης αντλιοστασίων υπηρεσίας πρασίνου στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων 
(Κ.Α. 35-6264.004),
β.υπηρεσίας συντήρησης αντλιοστασίων υπηρεσίας πρασίνου στη Δ.Ε Λουτρακίου – 
Περαχώρας  (Κ.Α. 35-6264.003),
γ.υπηρεσίας καθαρισμού δασικού οδικού δικτύου στο Δήμο (Κ.Α. 35-6262.011),
δ.προμήθειας παροχών ένδυσης και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων  
(Κ.Α. 35-6063.002),

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

12.Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης 
παραβόλων ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου . Απαλλαγή υπολόγου.

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  προσφυγής Μπάτσου Παναγιώτη κατά Δήμου.

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Τριβυζαδάκη Εμμανουήλ κατά 
Δήμου.

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης Αλέξανδρου και Κων/νου Καραβασίλη 
περί αναγνώρισης δικαιούχων κατά Δήμου.

16.Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρίθ. 298/2017 απόφασης Μονομελούς  
Εφετείου Ναυπλίου.

17.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 22853/2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου 
δικηγόρου, λόγω κατεπείγοντος .

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


