
                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λουτράκι   30/11/2017
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Αριθ. Πρωτ.:26280
                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  04η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: 
΄΄Διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία χώρου λαϊκής αγοράς στο Λουτράκι Ο.Τ. 404-
405 (Αριθ. μελ. 45/2017)΄΄.

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας και 
εγκατάστασης  διαδρόμου στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 46/2017).

3.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών 
του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το Γήπεδο της 
Περαχώρας (Αριθ. μελ. 27/2017)΄΄.

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 ελαστικών  των  οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-
6671.001), (Κ.Α. 20-6671.002), (Κ.Α. 30-6671.001) & (Κ.Α. 35-6671.001).

6.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των:
α.υπηρεσίας συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστικών μέσων (Κ.Α. 10-6265.010),
β.προμήθειας επίπλων και σκευών (Κ.Α. 10-7133.001),
γ.προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος (Κ.Α. 00-6221.001). 



7.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των:
α.υπηρεσίας συντήρησης τεχνητών χλοοταπήτων γηπέδων Ισθμίας και Αγίων 
Θεοδώρων(Κ.Α. 15-6262.003),
β.υπηρεσίας συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Σταδίου ΄΄Χ. ΘΩΔΗΣ΄΄(Κ.Α. 15-6265.005),
γ.παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος προστασίας 
δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα(Κ.Α. 15-6474.017).

8.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση των:
α.προμήθειας πινακίδων επισήμανσης  (Κ.Α. 30-7135.014),
β.προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Κ.Α. 30-6612).

9.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 για την εκτέλεση της υπηρεσίας κλαδέματος επικίνδυνων και υψηλών δέντρων (Κ.Α. 
35-6117.001).

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  αίτησης αναστολής ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 
Ε.Δ.Ε. κατά Δήμου.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής εταιρείας ΄΄Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών΄΄ ΄΄ΠΑ.Κ.Ο.Ε.΄΄κατά 
Δήμου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής  Όλγας Φλαμιάτου κατά Δήμου .

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής  της ΄΄Α. Αλεξανδρίδης – Μ. 
Βολτέζος  Ο.Ε. ΄΄κατά Δήμου .

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής  Νίκης Μόσχου του Γεωργίου κατά 
Δήμου .

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου  Κορίνθου.

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

 

 


