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       ---------------------------
Δ/νση: Διοικητικού
Τμήμα: Υποστήριξης Πολ. Οργάνων 
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως
                     203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Πληρ.: Ρουμελιώτου Νεκταρία
Τηλέφ.: 2744360150                                
F  a  x: 27440 - 64 858
E-Mail: info@loutraki.gr

Π Ρ Ο Σ:
Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής

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

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών  - διάθεση πιστώσεων δημοτικού                         
προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2017  προς κάλυψη δαπανών προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση πίλαρ δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20-7325.024).

2.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. προμήθειας επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  (Κ.Α. 15-7135.009),
β.υπηρεσίας ενοικίασης ναυαγοσωστικών σκαφών (Κ.Α. 15-6236.001) .

3.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α. εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων  (Κ.Α. 10-6411.001),
β. τόκων υπερημερίας χρήσης (Κ.Α. 00-6823) .

4.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. υπηρεσίας συντήρησης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Αγ. 
Θεοδώρων  (Κ.Α. 30-6262.002).

5.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α. υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας  
(Κ.Α. 20-6279.005).

6.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση 
παροχής υπηρεσίας με τίτλο: ΄΄Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. 
Λουτρακίου Περαχώρας ΄΄ (Αριθ. μελ. 20/2017).



7.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας ΄΄ (Αριθ. μελ. 12/2017).

8.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού προσώπου (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)΄΄ 
(Αριθ. μελ. 19/2017).

9.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 
‘’Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα  (Ο.Τ. 36-49) (Αριθ. μελ. 1/2017).

10.Γνωμοδότηση επί της αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής 
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 

  11.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 43/2015 διαταγής πληρωμής 
Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου.

 12.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 52/2017 διαταγής πληρωμής 
Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου.

 13.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί 
άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 41/2017 διαταγής πληρωμής 
Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου.

14.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής Ευαγγελίας Λέκκα 
κατά Δήμου.

15.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί  ανακοπής Ιωάννη Δημητροκάλη  
κατά Δήμου.

16.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγών της SULPHUR ΕΛΛΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. για επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  κατά Δήμου.

            17.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών για την 
διάνοιξη οδού στον οικισμό Κυρά Βρύση Δ.Κ. Ισθμίας .

            18.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών για την 
επίλυση θεμάτων, που έχουν προκύψει κατόπιν της υπ΄αρίθ. 4/97 πράξης 
αναλογισμού στο Λουτράκι  στο Ο.Τ. 388 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου. 

            19.Σύναψη  ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων. 

      20.Αποδοχή ή μη δωρεάς κ. Κυριάκη Φαίδωνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ           Ο  Αντιπρόεδρος  
1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
   Τοπικής Κοινότητας.                   
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

      Δόσχορης  Κων/νος  
              

 


