
                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λουτράκι  20 - 09- 2018
         ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ.:14975
                Δ Η Μ Ο Σ
  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                        Με αποδεικτικό
       ---------------------------
Δ/νση     :Διοικητικού
Γραφείο  :Δ.Σ.  &  Οικ.Επιτροπής 
Δ/νση     :Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως
                203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Πήροφ    :Ρουμελιώτου Νεκταρία
Τηλέφ.    : 27443 - 60150                                
F  a  x     : 27440 - 64 858
E-Mail    : roumeliotou@loutraki.gr  

Π Ρ Ο Σ:
 Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

               
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση ".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  24η

2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8:30  για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Κατάρτιση  όρων  διεξαγωγής   συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας
΄΄Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων  στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ( Αριθ. μελ. 44/2018).

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου
΄΄Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας  (Αρίθ. μελ. 22/2017)΄΄.

3.Κατάρτιση  πρώτης  πρόσκλησης  περί  υποβολής  προσφορών  σε  διαπραγμάτευση  για  την
ανάθεση  της  προμήθειας  μηχανολογικού  εξοπλισμού  σε  χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)
διάρκειας πέντε (5)ετών  .

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ακυρώσεως Άννας χας Αριστομένη Ζαζάνη και
λοιπών τεσσάρων (4) κατά Δήμου.

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Αγγέλου Ιωάννη του Λεωνίδα και λοιπών έντεκα
(11) κατά Δήμου.

6.Διορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  επί  αγωγής  Χοροβίδου  Κλεόνας  του  Αλέξανδρου  κατά
Δήμου.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Ιωάννη Κλέττα του Κυριάκου κατά Δήμου.

8.Διορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  ανάληψη  δικαστικών  και  εξωδικαστικών  ενεργειών
αναφορικά με την νομιμότητα αποφάσεων της Τ.Κ. Πισίων . 

9.Διορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  ανάληψη  δικαστικών  και  εξωδικαστικών  ενεργειών
κατόπιν της από 24/08/2018 (αριθ. πρωτ. 13443) εξώδικης δήλωσης κατά του Δήμου. 

10.Διορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  ανάληψη  δικαστικών  και  εξωδικαστικών  ενεργειών
κατόπιν της  από 20/09/2018 (αριθ. πρωτ. 14973) εξώδικης δήλωσης κατά του Δήμου. 

11.Έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  προς  κάλυψη  δαπανών  έκδοσης  παραβόλων
ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου μας . Ορισμός υπολόγου.

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ              Ο  Πρόεδρος 
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &                      Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος        

                   Τοπικής Κοινότητας                              Δήμαρχος 

HM1: 20-09-2018 14:24:39

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

