
                   

           ΔΗΜΟΣ  
                 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-  
                         ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                               Λουτράκι     12/6/2015 

     ------------------------------------------                       Αρ. Πρωτ :      304 
                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ    
                     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
    ----------------------------------------------------------- 
    Ταχ. δ/νση: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης 
    20300-Λουτράκι                                              Με αποδεικτικό 
     Πληροφ.   : Σπινάρης Ιωάννης 
     Τηλέφ.      : 2744360159 
     f. a. x.       : 27440 -        
     e-mail       : dlimenikotlp@gmail.com  
          

                       ΠΡΟΣ: 

                                                               1)Τον κ. Δήμαρχο 

    2)Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ». 
 
 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Αποδοχή ή μη εθελοντικής εργασίας. 
2. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

τρέχοντος έτους. 
3. Εξέταση αιτήματος της «Α. ΜΠΑΚΑΣ-Π. ΜΠΑΚΑΣ Ο.Ε.» περί 

παραχώρησης ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την 
ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων έτους 2015. 

4. Εξέταση αιτήματος της «Α. ΤΖΕΚΟΥ-Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.» περί 
παραχώρησης ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την 
ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων έτους 2015. 

5. Εξέταση αιτήματος της «Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» περί 
παραχώρησης ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την 
ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων έτους 2015. 

6. Εξέταση αιτήματος της «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ-ΠΑΡΛΑΜΑΣ Ε.Π.Ε.» περί 
παραχώρησης ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την 
ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων έτους 2015. 

7. Εξέταση αιτήματος της ΜΟΣΧΟΥ ΝΙΚΗΣ περί παραχώρησης ή μη χώρου 
επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 
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παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-
ξαπλώστρων έτους 2015. 

8. Εξέταση αιτήματος της «Σ. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗΣ-Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.» περί 
παραχώρησης ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την 
ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων έμπροσθεν κατ/τος «ESSENSE» έτους 
2015. 

9. Εξέταση αιτήματος της «Σ. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗΣ-Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.» περί 
παραχώρησης ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την 
ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων έμπροσθεν κατ/τος «IL TRAMONTO» 
έτους 2015. 

10. Εξέταση αιτήματος της ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΟΛΓΑΣ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
και παραχώρησης ή μη χώρου επί Αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-
ξαπλώστρων έτους 2015. 

11. Εξέταση αιτήματος της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
έτους 2015. 

12. Εξέταση αιτήματος του ΒΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
έτους 2015. 

13. Εξέταση αιτήματος του ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
έτους 2015. 

14. Εξέταση αιτήματος του ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ περί παραχώρησης 
ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έτους 2015. 

15. Εξέταση αιτήματος του ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

16. Εξέταση αιτήματος της «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» περί παραχώρησης 
ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έτους 2015. 

17. Εξέταση αιτήματος της ΠΕΡΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
έτους 2015. 

18. Εξέταση αιτήματος της ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την διενέργεια ψυχαγωγικών 
παιδιών διετούς διάρκειας. 

19. Εξέταση αιτήματος της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την διενέργεια ψυχαγωγικών 
παιδιών διετούς διάρκειας. 

20. Εξέταση αιτήματος του ΣΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ περί παραχώρησης ή μη 
χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την διενέργεια ψυχαγωγικών 
παιδιών διετούς διάρκειας. 

 
 

Κοινοποίηση               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

                                                                              ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


