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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
--------------------------------------Δ/νση
: Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα
: Υποστ. Πολ. Οργάν.
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως
203 00 Λουτράκι
Πληρ.
: Αναστασία Σκάζα
Τηλέφ.
: 2744360119
F. a. x.
: 2744-0-64858
E-Mail
: a.skaza@loutraki.gr

Θ Ε Μ Α:

Λουτράκι 01/03/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 3429

Με αποδεικτικό

ΠΡΟΣ:
1.Τoν κ. Δήμαρχο
2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3.Τους Προέδρους Συμβουλίων
Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων
4.Συμβούλια Δημοτικών &
Τοπικών Κοινοτήτων

"Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 6η
Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για
συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 2/6748/ΔΛΚ/24-012019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών.
2.Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού &
παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, έως και 31/12/2019.
3.Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ' αριθμ. 312/2018 Α.Δ.Σ., περί άρσης
απαλλοτρίωσης ακινήτου.
4.Έγκριση κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστου χώρου του
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λουτρακίου (Ο.Τ. 271 - 268 - 289 - 266 - 267).
5.Έγκριση διαμόρφωσης τμήματος του Κ.Χ. 66, έναντι Ι.Ν. Παναγίας
Γιάτρισσας, σε πλατεία.
6.Μετατόπιση ηλεκτρονικής ενημερωτικής πινακίδας στο Λουτράκι.

7.Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 273/2014 Α.Δ.Σ., περί ορισμού μελών
της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον
Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων.
8.Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής
Συμβάσεων προμηθειών έτους 2019.
9.Αντικατάσταση
υπηρεσιών έτους 2019.

μελών

Επιτροπής

10.Αντικατάσταση
αναπληρωματικού
χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων.

Παραλαβής
μέλους

της

Συμβάσεων
επιτροπής

11.Εξέταση αιτήματος Δήμου Βέλου – Βόχας για δωρεάν παροχή νερού
προς υδροδότηση Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 2019 κι εφεξής.
12.Χορήγηση στον Χαρισμένο Αθανάσιο παροχής νερού (βάνα) στη
Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού προς πώληση
εντός των ορίων του Δήμου μας.
13.Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ξενοφώντος 13
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
14.Αποδοχή σπουδαστή Γκίκα Γεωργίου του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον
Δήμο μας.
15.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
16.Έγκριση - παραλαβή της "έκθεσης αποτελεσμάτων και αξιολόγησης
γεωτεχνικών ερευνών" της μελέτης του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Θεοδώρων
Κορινθίας.
17.Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης "Αλιευτικό καταφύγιο
Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας".
18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου "Επισκευή &
συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ.
40/2015).
19.Διόρθωση της υπ' αριθμ. 45/2015 Α.Δ.Σ. Διαγραφή οφειλών από
βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και
επαναβεβαίωση ποσών.
20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της 7/84
Πράξης Αναλογισμού και επαναβεβαίωση ποσών (ιδιοκτησία 8).
21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο της 7/84 Πράξης
Αναλογισμού και επαναβεβαίωση ποσού (ιδιοκτησία 9).

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος
σύστασης-διατήρησης και τέλους καθαριότητας-εξωραϊσμού τάφου στο
Κοιμητήριο Λουτρακίου, για τα έτη 2002 - 2018 & επαναβεβαίωσή τους.
23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2008 - 2009 στη
Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας.
24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
ακαθαρίστων εσόδων & αντίστοιχων προστίμων, για τα έτη 2007 - 2008 και
βεβαίωση του ορθού ποσού.
25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από
τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2014 - 2015.
26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από
τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2014 - 2015.
27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από
τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2015 - 2016 - 2017 (01/06/2017).
28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από
τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2013 - 2014 - 2015.
29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους
ακαθαρίστων εσόδων & προστίμων, για το έτος 2016.
30.Διαγραφή ή μη οφειλών
νεκροταφείου για το έτος 2018.

από

βεβαιωτικό

κατάλογο

τελών

31.Διαγραφή ή μη οφειλών
νεκροταφείου για το έτος 1996.

από

βεβαιωτικό

κατάλογο

τελών

32.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(μηνός Μαρτίου 2019).

Κοινοποίηση:
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στάμου Γεώργιος
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