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 Tα Μέλη της Οικονομικής 
 Επιτροπής  & Προέδρους 
          Κοινοτήτων 
 

           Θ Ε Μ Α  : "Πρόσκληση   σε   τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση". 
 
 Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α΄), την 20η  
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος 
λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΄΄ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ  Α.Ε.΄΄για την πράξη ΄΄Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – 
Αγ. Θεοδώρων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ‘’Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας 
‘’ του ΥΠ.ΕΣ.΄΄ .Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην 
Επιστημονική Επιτροπή. 

 2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου: ΄΄Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων εντός σχεδίου Α.Τ.Ε. Ισθμίας ΄΄ 
(29/2022 μελ.). Συγκρότηση Επιτροπής .  
 
 3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου: ΄΄Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου 
έως Τομπάζη΄΄ (29/2020 μελ.). Συγκρότηση Επιτροπής . 
 

4.Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου μας για το έτος 2022. 
Ορισμός υπολόγων. 

 
           5.Αποδοχή ποσού 62.500,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
σχολείων.  
 
           6.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023. 
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7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α.Β.Μ. 
Α22/2635/2022- Ν.4039/2012). 

 
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη 

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α.Β.Μ. 
Α22/2835/2022 - Ν.4039/2012). 

 
9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς 

Πλημμελειοδικείου Κορίνθου (Α.Β.Ω. Μ19/376-Ν.4039/2012). 
 
10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Χαραλαμποπούλου Μαρίας  κατά 

Δήμου. 
 
11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης Καλογήρου Νίκης για καθορισμό 

προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωμένων ακινήτων στο Λουτράκι 
(3/1998 πράξη αναλογισμού). 

 
12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης – κλήσης Αναστασίας  χας Δημ. 

Κρανίδα κ.λ.π δύο  (2) κατά Δήμου. 
 
13.Έγκριση της υπ΄ αρίθ. 15666/2022 τεχνικής έκθεσης, περί συντήρησης 

συντριβανιών και προμήθειας ανταλλακτικών . 

14.Έγκριση της υπ΄ αρίθ. 17119/2022 τεχνικής έκθεσης, περί συντήρησης 
αντλιοστασίων και προμήθειας ανταλλακτικών Υπηρεσίας Πρασίνου στη Δ.Ε. Λουτρακίου – 
Περαχώρας . 

          15.Έγκριση της υπ΄ αρίθ. 17099/2022 τεχνικής έκθεσης, περί συνδρομής σε 
διαδικτυακές βάσεις δεδομένων . 

16.Έγκριση της υπ΄ αρίθ. 17130/2022 τεχνικής έκθεσης, περί προμήθειας φακέλων με 
προπληρωμένο τέλος  . 

17.Έγκριση της υπ΄ αρίθ. 16508/2022 τεχνικής έκθεσης, περί παροχής Υπηρεσίας 
συμβουλευτικής υποστήριξης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος του Δήμου μας για την περίοδο 2020-2023. 

           18.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου, περί κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός 
διοικητικών ορίων , λόγω κατεπείγοντος.  
             
  

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή 
σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των  ανωτέρω θεμάτων. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                              Ο  Πρόεδρος  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
 του Δήμου                                             
        Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος  

                           Δήμαρχος  
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