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Π Ρ Ο Σ:

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

               
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση ".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
την  16η Mαρτίου 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη  
απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 προς κάλυψη  δαπανών: 
α.Υπηρεσίας  ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου  (Κ.Α. 15-6142.009),
β.Υπηρεσία υποστήριξης λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου(Κ.Α. 15-
6117.013),
γ.Υπηρεσίας επισκευής – συντήρησης προκατασκευασμένων κολυμβητικών δεξαμενών 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Κ.Α. 15-6262.006),
δ.Υπηρεσίας συντήρησης, ελέγχου  ποιότητας ύδατος των δεξαμενών κολύμβησης του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων υλικών (Κ.Α. 15-
6262.004),
ε.Προμήθειας ισοθερμικών καλυμμάτων κολυμβητικών δεξαμενών (Κ.Α. 15-7135.005),
στ. Προμήθειας εντύπων – αφισσών (Κ.Α. 15-6613.001).

2.Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 προς κάλυψη  δαπανών: 
α.Προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων  (Κ.Α. 10-
6613.001),
β.Προμήθειας θυρών, παραθύρων, υαλοστασίων, σιτών και υαλοπινάκων(Κ.Α. 10-
6662.002),
γ.Προμήθριας φωτοαντιγράφων (Κ.Α. 10-6613.005),

3.Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας ασφαλτομίγματος (Κ.Α. 30-6662.002).



4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής – αιτήσεως ακυρώσεως Μάρκου 
Γιαμούρη κατά Δήμου.

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν της υπ΄ αρίθ. 
20/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με αίτημα δημοτών για την 
υδροδότηση των κατοικιών τους στην περιοχή Σκάρπα στο Λουτράκι.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών για την εφαρμογή του υπ΄ 
αρίθ. 8/2013 Π.Δ.Α. στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων .

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Βασιλείου Βουλτσίδη  κατά Δήμου.
. 
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