
                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λουτράκι  05 - 06- 2020
         ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ.:8538
                Δ Η Μ Ο Σ
     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
              ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ    Με αποδεικτικό
       ---------------------------
Δ/νση:     Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα:    Υποστ. Πολ. Οργάνων 
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως  
                203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Πληροφ: Νεκταρία Ρουμελιώτου
Τηλέφ:27443 - 60150                                
F  a  x: 27440 - 64 858
E-Mail: info@loutraki.gr 

Π Ρ Ο Σ:
Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής &
Προέδρους Κοινοτήτων

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

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
η  οποία  θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την  09  η     Io  υνίου  
2020,  ημέρα  T  ρίτη   και ώρα  11:00 (χρόνος έναρξης)  έως  11:30 (χρόνος λήξης), για
συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης
ή  μη  ενδίκων  μέσων  κατά  των  υπ΄αρίθ.  278029  &  278053/2020  Αποφάσεων
Δ/νσης  Δασών  Κορινθίας,  περί  μερικής  ανάκλησης  του  υπ΄αρίθ.  15349/1927
παραχωρητηρίου Υπουργείου Γεωργίας. 

2.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση της
υπ΄αρίθ. 360/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων . 

3.Διορισμός  δικαστικού  επιμελητή  προς  εκτέλεση  πράξης  αποβολής  –
εγκατάστασης επιταχθέντος  ακινήτου δυνάμει της υπ΄αρίθ. 360/2020 απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

4.Διορισμός  πληρεξουσίου  δικηγόρου  προς  ανάληψη  όλων  των  νομίμων
ενεργειών αναφορικά με τον τρόπο και τη δυνατότητα της δωρεάν μεταβίβασης
ακινήτου τρίτου στον Δήμο μας. 

5.Λήψη  απόφασης  περί  σύναψης  ή  μη  εξωδικαστικού  συμβιβασμού  μεταξύ
Δήμου και τρίτων.

6.Εξειδίκευση  πίστωσης  τρέχοντος  δημοτικού  προϋ/σμού  για  την  κάλυψη
δαπανών επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν των υπ΄αρίθ. 67 &
68/2020 Α.Δ.Σ. 

7.Εξειδίκευση  πίστωσης  τρέχοντος  δημοτικού  προϋ/σμού  για  την  κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης της Υπηρεσίας συντήρησης και ελέγχου της ποιότητας του
ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.
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8.Εξειδίκευση  πίστωσης  τρέχοντος  δημοτικού  προϋ/σμού  για  την  κάλυψη
δαπανών  εκτέλεσης  της  προμήθειας  χημικών  υλικών  για  τις  κολυμβητικών
δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου. 

Παρακαλούμε  όπως  μας  ενημερώσετε,  κατά  το  τεθέν  χρονικό  διάστημα,  με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για
τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των
ανωτέρω θεμάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                               Ο  Πρόεδρος 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

                  του Δήμου                                                      
    Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος        

                                                                                                            Δήμαρχος 
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