
                  

           ΔΗΜΟΣ 
                 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- 
                         ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                             Λουτράκι     25/05/2017

     ------------------------------------------                    Αρ. Πρωτ :     157
                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
    -----------------------------------------------------------
    Ταχ. δ/νση: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης

  20300-Λουτράκι                                              Με αποδεικτικό
     Πληροφ.   : Σπινάρης Ιωάννης
     Τηλέφ.      : 2744360159
     f. a. x.       : 2744064744      
     e-mail       : dlimenikotlp@gmail.com 

                   ΠΡΟΣ:
                                                               1)Τον κ. Δήμαρχο

    2)Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 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 29 ΜΑΪΟΥ 2017 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:30π.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων                  
Επενδύσεων έργων που εμπίπτουν στο Ν. 4072/12.

2. Υποβολή αιτήματος προς τη τράπεζα EUROBANK για χορήγηση POS 
και εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης.

3. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρων επί αιγιαλού 
εντός των ορίων της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη Θαλασσίων 
Μέσων Αναψυχής.

4. Κατάρτιση και έγκριση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
παραχώρηση χώρων επί αιγιαλού εντός των ορίων της Χ.Ζ.Λ. 
Λουτρακίου για την ανάπτυξη Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής για την 
χρονική περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2017.

5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών Π.Ο.Ε. και τρέχοντος έτους 
προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.

6. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Π.Ο.Ε. και τρέχοντος έτους 
προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.

7. Εξέταση αιτήματος της ATHENS HAPPY TOUR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, στο παραλιακό 



πάρκο Ειρήνης, για στάθμευση του τουριστικού τρένου της πόλης 
Λουτρακίου για το έτος 2017.

8. Εξέταση αιτήματος του Αφεντοκλέα Αλέξανδρου για τη παραχώρηση 
χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
εμβαδού 14,57τ.μ., για το έτος 2017.

9. Εξέταση αιτήματος του Παπαβασιλείου Μάρκου για τη παραχώρηση 
χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
εμβαδού 51,06τ.μ., για το έτος 2017.

10.Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου 
επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 
72τ.μ., για το έτος 2017.

11.Εξέταση αιτήματος της ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τη 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 42,21τ.μ., για το έτος 2017.

12.Εξέταση αιτήματος του Καρασκούτη Λύσανδρου για τη παραχώρηση 
χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
εμβαδού 116,25τ.μ., για το έτος 2017.

13.Εξέταση αιτήματος της Τόμπρου Σοφίας για τη παραχώρηση χώρου 
επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 
134,46τ.μ., και παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη 
ομπρελών-ξαπλώστρων εμβαδού 107,80τ.μ., για το έτος 2017.

Κοινοποίηση          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

                                                                               

                                                                              


