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Τμήμα       : Διοικητικό 
Γραφείο    : Δ.Σ.  
Δ/νση       : Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως  Με αποδεικτικό 
                   203 00 Λουτράκι  
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F. a. x.      : 2744-0- 64858 
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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 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου". 
 

 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 27η  
Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική 
συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 
 

1.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών 
ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων κι επαναβεβαίωση αυτών στο ορθό.  
 
 2.Λήψη Απόφασης επί του θέματος της αύξησης των διοδίων. 
 

3.Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού - Αθλητισμού - Περιβάλλοντος Λουτρακίου - Αγ. 
Θεοδώρων («ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»)”.  

 
4.Έγκριση προϋπολογισμού, ετήσιου προγράμματος δράσης & 

ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (στοχοθεσία), έτους 2014, του 
ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 
Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)”. 
 

5.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, προμήθειας 
καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης 
για το έτος 2013 (1ος - 2ος – 3ος –  5ος – 7ος – 8ος – 9ος – 10ος – 11ος τμημ. 
προϋπολογισμοί της υπ’ αριθμ. 15/2013 μελέτης).  
 

6.Αποδοχή ποσού #1.760,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών 
πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού Κ.Ε.Π., για τους μήνες Αύγουστο - 
Σεπτέμβριο έτους 2013 και κατανομή αυτού. 



 
7.Λήψη Απόφασης περί καθορισμού αριθμού αδειών σε ιδιωτικούς 

χώρους και προσδιορισμού ισάριθμων θέσεων για στάσιμες υπαίθριες 
εμπορικές  δραστηριότητες, βάσει του Ν. 2323/95 όπως ισχύει, για το έτος 
2014. 

 
8.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου άδειας πώλησης νερού 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για το έτος 2014. 
 

9.Χορήγηση ή μη στον ΚΟΥΚΗ Θεοφάνη παροχής νερού από το 
κεντρικό υδροδίκτυο του Δήμου & άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού προς 
πώληση εντός των ορίων του Δήμου μας, λόγω αντικατάστασης του 
βυτιοφόρου του (αμαξώματος). 
 

10.Καταγγελία της υπ’ αριθμ. 11971/2013 Σύμβασης μεταξύ Δήμου &  
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε., αναφορικά με την ασφάλιση μεταφορικών μέσων 
του Δήμου. 
 

11.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2013, του 
ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 
Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.  

 
12.Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στους Πρόεδρο & 

Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”. 
 

13.Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του 
δάκου ελιάς, για το έτος 2014.  

 
14.Εξέταση αιτήματος της “ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.” για 

τοποθέτηση ξύλινου καταστρώματος έμπροσθεν καταστήματός της επί της 
οδού Γ. ΛΕΚΚΑ 12Β στο Λουτράκι.  
 

15.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών 
από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ, ετών 1993 -1995, στη Δ.Κ. Λουτρακίου - 
Περαχώρας, επονόματι ΜΑΖΑΡΑΚΗ Αναστασίας.  

 
16.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών 

από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, ετών 2001 - 2013, στη Δ.Κ. 
Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΔΕΔΕ Γεωργίας χας Ιωάννη.  

 
17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων 

ανέγερσης & διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών. 
 
18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους επί 

των ακαθαρίστων εσόδων & αντίστοιχου προστίμου, ετών 2010 & 2011, 
επονόματι “ΠΙΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”. 

 
19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για τα 

έτη 1999 – 2013, επονόματι ΚΩΒΑΙΟΥ Ζηνοβίας. 
 

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο ανείσπρακτων 
εσόδων από πρόστιμα του ΚΟΚ, έτους 2010, ως αχρεωστήτως 
βεβαιωθέντων. 



 
21.Εξέταση αιτημάτων για επιστροφή ποσών από τέλη ύδρευσης στη 

Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
 

22.Εξέταση αιτήματος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθέριου για 
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και για διαγραφή οφειλών 
από βεβαιωτικούς καταλόγους, από τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων,  

 
23.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιανουάριος 2014).  

 

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

           ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων 


