
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Λουτράκι  30- 06- 2016 
    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            Αριθ. Πρωτ.:11422                  Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                    Με αποδεικτικό        --------------------------- 
Δ/νση     : Διοικητικού Γραφείο  : Δ.Σ.  &  Οικ.Επιτροπής      Δ/νση     : Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως 
                203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ    Τηλέφ.    : 27440 - 69 000                                 
F  a  x     : 27440 - 64 858 E-Mail    : dimosl-p@otenet.gr    
          Π Ρ Ο Σ:  

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής               Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση ". 
  Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  04η  Ιουλίου 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00  για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί 
των κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
  1. Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και  Ισθμίας  & στην Τ.Κ. 
Πισίων για το έτος 2016. 
  2.Διάθεση πίστωσης  και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη 
δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμός υπολόγου.   3.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών 
προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και απαλλαγή  υπολόγου.   4.Διάθεση πιστώσεων δημοτικού  προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και ανατροπή 
αναλήψεων.   5.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης  παροχής υπηρεσίας  
με τίτλο: ΄΄Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας ΄΄ . 

  6.Διάθεση πίστωσης – κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης 
προμήθειας μηχανισμού προσπέλασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα .   7.Διάθεση πίστωσης – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αρίθ. 19/2016 μελέτης με 
τίτλο: ΄΄Προμήθεια τροφίμων Δήμου και του νομικού του προσώπου΄΄ και κατάρτιση  όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού. 

  8.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
του Δήμου. 

  9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη των απαιτούμενων νομίμων 
ενεργειών για την διασφάλιση των δημοτικών συμφερόντων κατόπιν του με αριθ. 10953/2016 εγγράφου.  10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής – αγωγής της εταιρείας 
‘’ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CANALE  ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ Α.Ε.’’ κατά 
Δήμου.  



11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της εταιρείας ‘’ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’’ κατά Δήμου.  12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΣΤΡΩΜΑΤΑ Γεωργίου κατά Δήμου. 

 13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΣΤΡΩΜΑΤΑ Αθανασίου κατά 
Δήμου.  14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Γεωργίου κατά 
Δήμου. 

 15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΑΤΖΑΡΑ Νικολάου κατά Δήμου. 
 16.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΕΡΜΑΛ ΤΣΟΠΑΝΗ AGRON κατά 

Δήμου. 
 17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΣΤΑΜΑΤΗ Δήμητρας κατά Δήμου. 
 18.Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό ή μη συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και τρίτων. 
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