
                        
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
         ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        
                Δ Η Μ Ο Σ 
     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
              ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                            Με αποδεικτικό 
       --------------------------- 
Δ/νση:  Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα:  Υποστ. Πολ. Οργάνων      
Ταχ. Δ/νση:  Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως   
  203 00 Λουτράκι             
Πληροφ:   Ρουμελιώτου Νεκταρία   
Τηλέφ:             27443 - 60150                                 
E-mail:   roumeliotou@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 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α΄), την 18η  Nοεμβρίου, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για 
συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1.Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα 
τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α ΄΄ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.΄΄ την 21η Νοεμβρίου 2022 στα κάτωθι θέματα: 
 

1) Υποβολή και Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της 
εκθέσεως διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020. 

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και 
την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01/01-31/12/2020. 

3) Υποβολή και Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της 
εκθέσεως διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021. 

4) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και 
την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01/01- 31/12/2021. 

5) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022. 
6) Ανακοινώσεις και Προτάσεις . 

 
 

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου  για την 
εκτέλεση του έργου: ΄΄Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων εντός σχ. Α.Τ.Ε.  Ισθμίας 
(μελ.29/2022)΄΄.  

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου  για την 
εκτέλεση της προμήθειας: ΄΄Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου 
(μελ.26/2022)΄΄.  
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4.Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εκτέλεσης της Υπηρεσίας αποκομιδής ανακυκλώσιμων 
υλικών σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου μας. 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων του Δήμου κατά  τρίτου. 

 
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Μάτση Μαρίας κατά Δήμου. 
 
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη όλων των εκ του νόμου 

απαραίτητων ενεργειών μετά το δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με την ποιότητα του 
νερού Λουτρακίου. 

 
8.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 20146/2022 τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη της δαπάνης 

προμήθειας αρδευτικού εξοπλισμού .   
 
9.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων (σχ. 

14486/2022 σχ. αίτηση). 

10.Έγκριση δαπάνης για την παροχή Υπηρεσίας σύνταξης συμβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου εγγράφου. Ορισμός Συμβολαιογράφου.  

11.Έγκριση δαπάνης για την παροχή Υπηρεσίας επίδοσης εγγράφων εκτός 
διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Ορισμός  Δικαστικού Επιμελητή.  

12.Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω 
κατεπείγοντος .  

 
13.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων για την συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό 

Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο  για το χρονικό διάστημα από 21 έως  
 23 /11/2022.  Εξειδίκευση πίστωσης .  

 

      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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