
                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λουτράκι   07/12/2017
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Αριθ. Πρωτ.:27009
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
        ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Με αποδεικτικό
       ---------------------------
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

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  11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ. ΤΣΗΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄κατά της υπ΄αρίθ. 
328/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για  την εκτέλεση του έργου 
‘’Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’

2.Έγκριση ή μη  του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
συνοπτικού διαγωνισμού για  την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για τη θέρμανση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και των δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
Λουτρακίου.

3.Σύσταση παγίας προκαταβολής στη Δ.Κ.Ισθμίας & Πισσίων για το έτος 2017 και ορισμός 
υπολόγων.

4.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  
οχημάτων του Δήμου.

5.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για 
την εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου (Κ.Α. 
10-6671.002), (Κ.Α. 20-6671.001), (Κ.Α. 30-6671.002) & (Κ.Α. 35-6671.002).

6.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για 
την εκτέλεση των:
α.προμήθειας πάνινων σάκων για τη μείωση της πλαστικής σακούλας (Κ.Α. 20-7135.019),
β.προμήθειας εργαλέιων – λοιπού εξοπλισμού (Κ.Α. 20-7135.001).

7.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης  - αναγόμωσης πυροσβεστικών μέσων(Κ.Α. 15-
6265.003).



8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την δυνατότητα 
έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενο κτίριο εντός των ορίων του οικισμού 
Κυρα - Βρύση της Δ.Κ. Ισθμίας .

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών για την ολοκλήρωση 
απαλλοτρίωσης  ακινήτου έναντι Καζίνο Λουτρακίου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής αποζημίωσης Σπυρίδωνος Τσερώνη και 
λοιπών δύο (2) κατά Δήμου.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε κατά 
Δήμου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Παναγιώτας Δελώνα του Γεωργίου κατά 
Δήμου.

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Παναγιώτας Τσουπρακάκου του 
Θεόδωρου κατά Δήμου.
 

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

 

 


