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1.Τoν κ. ∆ήμαρχο 
2.Τους ∆ημοτικούς Συμβούλους 

      3.Τους Προέδρους Συμβουλίων 
    Κοινοτήτων 
4.Συμβούλια Κοινοτήτων 

 
 Θ Ε Μ Α: "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού 
     Συμβουλίου".  
 
 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 24η 
Φεβρουαρίου 2020, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. σε τακτική 
συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
 1.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 273/2019 Α.∆.Σ., περί συγκρότησης 
∆ιοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. ∆ήμου μας "∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Λουτρακίου-Περαχώρας". 
 
 2.Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα 
“ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I” για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο ∆ήμο Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων”. Εξουσιοδότηση ∆ημάρχου για την 
υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. 
 
 3.Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ' αριθμ. 
ΥΠΕΝ/∆Π∆/99217/2679 "Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων". 
 
 4.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού 
Κέντρου Λουτρακίου. 
 
 5.Κατάρτιση Προγράμματος ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής του 
∆ήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, για τα έτη 2020-2023.  
 



  
 
 6.Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. 
"∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας". 
 
 7.Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, 
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του ν.π.δ.δ. "∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου 
- Περαχώρας ." 
 
 8.Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ∆.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων. 
 
 9.Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας 
∆ικτύων  Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων. 
 
 10.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής 
πολιτικής έτους 2020 του ΦΟ∆ΣΑ Πελοποννήσου. 
 
 11.Χορήγηση ή μη στη WIND ΕΛΛΑΣ δικαιωμάτων διέλευσης για την 
επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι. 
 
 12.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ζημιών σε τρίτους από 
υπαιτιότητα του ∆ήμου. 
 
 13.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 283/2019 Α.∆.Σ. περί χορήγησης στην 
ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας νερού 
για το έτος 2020. 
 
 14.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήμου μας, για το έτος 2020. 
 
 15.Εξέταση αιτήματος του ∆ήμου Βέλου – Βόχας για παράταση δωρεάν 
παροχής νερού προς υδροδότηση των δομών του νπδδ ‘’ΑΝΕΛΙΞΗ’’. 
 
 16.Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράβαση του Νόμου περί 
υπαίθριας διαφήμισης . 
 
 17.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη ∆.Ε. Αγ. Θεοδώρων. 
 
  
Κοινοποίηση:                       Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
  του ∆ήμου           
 
        Θυμής Φίλιππας 
 


