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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  16η Iουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

   1.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Περαχώρας (Αριθ. μελ. 
27/2017).

 2.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 προς κάλυψη  διαφόρων δαπανών και ανατροπή αναλήψεων.

3.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 για την συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.

 4.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α.συντήρησης φωτοβολταϊκών γεννητριών στέγης (Κ.Α. 15-6265.007),
β.συντήρησης ιστών δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού (Κ.Α. 20-
6262.003),
γ.προμήθειας φωτοαντιγράφων (Κ.Α. 10-6613.005).

5.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και ορισμός υπολόγου.

6.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική στήριξη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με τη σύνταξη πράξης αναλογισμού επί της πλατείας 
Αρμονίας,  στο Λουτράκι.

  7.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης επί 
ανακοπής Βαββά Δημητρίου κ.λ.π. είκοσι πέντε (25) κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου,  Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. 



8.Εισήγηση επί του εξωδικαστικού συμβιβασμού και κατάργησης δίκης μεταξύ του 
Δήμου και της εταιρείας "FULGOR Α.Ε.".

9.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης - κλήσης Στυλιανού Στεργίου του 
Βασιλείου & Αλεξίας Στεργίου του Στυλιανού κατά Δήμου.

10. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί  αιτήσεως ακυρώσεως – προσφυγής 
Μάρκου Παπαβασιλείου του Κων/νου κατά Δήμου.

11.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής της εταιρείας  ΄΄ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΣΤΡΙΜΕΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά Δήμου.

12.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης – κλήσης Αντωνόπουλου 
Αναστασίου κ.λ.π. είκοσι επτά (27) κατά Δήμου.

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

           14.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 41/2017 διαταγής πληρωμής 
Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου.

15.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής  χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας .

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

      Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος   
              Δήμαρχος 

 


