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ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1  ο (μοναδικό)  
Ανάκληση των υπ' αριθμ. 155, 156, 157, 158, 160/2018 Α.Ο.Ε., περί έγκρισης δαπανών και
διάθεσης πιστώσεων,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  179
Ομόφωνα αποφασίζει ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, αποφαινόμενη για το κατεπείγον του
μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να  εναρμονιστούν οι διαδικασίες
με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 και να καλυφθούν άμεσα οι σχετικές ανάγκες του Δήμου.
Ομόφωνα ανακαλεί:
1) την  υπ'  αριθμ.  155/23-07-2018 Α.Ο.Ε.  περί  "Έγκρισης  δαπάνης -  διάθεσης πίστωσης
δημοτικού  προϋπολογισμού   οικονομικού  έτους  2018  για  την  εκτέλεση  του  έργου:
"Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο"",
2) την υπ' αριθμ. 156/23-07-2018 Α.Ο.Ε. περί  "Εγκρισης δαπάνης – διάθεσης πίστωσης
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου: "Ανέγερση
Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας"",
3) την  υπ'  αριθμ.  157/23-07-2018 Α.Ο.Ε.  περί  "Έγκρισης  δαπάνης -  διάθεσης πίστωσης
δημοτικού  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  στα  πλαίσια  υλοποίησης  του
Προγράμματος  "Γαλάζιες  Σημαίες" (Κ.Α. 15-6474.001)",
4) την  υπ'  αριθμ.  158/23-07-2018 Α.Ο.Ε.  περί  "Έγκρισης  δαπάνης -  διάθεσης πίστωσης
δημοτικού  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας
συντήρησης,  επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 20-
6263.001)",
5) την  υπ'  αριθμ.  160/23-07-2018  Α.Ο.Ε.  περί  "Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης
δημοτικού προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των: α) προμήθειας
ηλεκτρονικού,  ηλεκτρικού  και  τηλεπικοινωνιακού  υλικού  (Κ.Α.  10-7135.001)  και  β)
προμήθειας κλιματιστικών (Κ.Α. 10-7133.002)".

Ο παρών πίνακας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου

          Λουτράκι 03/08/2018    Λουτράκι 03/08/2018
             Ο τοιχοκολλήσας                                          Η  τηρήσασα τα πρακτικά

     ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης                                       ΣΚΑΖΑ Αναστασία 
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