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Π Ρ Ο Σ:

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

               
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   έκτακτη συνεδρίαση ".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  21η  Απριλίου 2017, 
ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης:

1.Λήψη απόφασης: α.για παραίτηση ή μη από ασκηθείσες εφέσεις του Δήμου κατά αποφάσεων Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου & β. για παραίτηση ή μη από ασκηθείσες εφέσεις του Δήμου κατά 
αποφάσεων Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναφορικά με την επιβολή τελών  
καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην εταιρεία FULGOR A.E. και 
διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου,

2.Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από ασκηθείσες εφέσεις του Δήμου κατά αποφάσεων Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναφορικά με την επιβολή τελών  καθαριότητας και φωτισμού και 
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην εταιρεία ΠΕΡΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΑΣ Ε.Π.Ε και διορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου,   

3.Λήψη απόφασης για παράσταση ή μη σε ασκηθείσες εφέσεις του Δήμου κατά αποφάσεων Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναφορικά με την επιβολή τελών  καθαριότητας και φωτισμού και 
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην εταιρεία SULPHUR HELLAS A.B.E.E και διορισμός πληρεξούσιου 
δικηγόρου, 

καθότι για όλες τις προαναφερόμενες εφέσεις έχει προσδιοριστεί δικάσιμος, μετά από αναβολή, η  
25η Απριλίου 2017, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και έως τότε δεν θα συνεδριάσει 
τακτικά η Οικονομική Επιτροπή. 

4.Aνάκληση της υπ΄αρίθ. 56/2017 Α.Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκτέλεση 
παροχής υπηρεσίας με τίτλο: "Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου" και 
επανακατάρτιση των όρων αυτού, καθότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει οριστεί η 25η 
Απριλίου 2017, έως τότε δεν θα συνεδριάσει τακτικά η Οικονομική Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να ενημερωθούν  άμεσα για την νέα ημερομηνία του διαγωνισμού.
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