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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο 

 

κ.  .…………………………………………………………………………………………………... 

Σας προσκαλώ στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό 

Κατάστημα Καλυβίων, την 16η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 με τα 

ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης επί ένστασης της ασφαλιστικής εταιρίας NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ, κατά του 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού». 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για 

την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

4. Ψήφιση πίστωσης για συνδρομή στον Ο.Τ.Ε.  Α.Ε. για καταχώρηση του Domain Name του Δήμου 

Σαρωνικού (saronikoscity.gr). 

5. Ανάκληση της αριθ. 176/14 απόφασης περί «Έγκρισης δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της 

Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων» . 

6. Ανάκληση της αριθ. 221/14 απόφασης περί «Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Τοπικής 

Κοινότητας Κουβαρά». 

7. Ορθή επανάληψη της αριθ. 265/14 απόφασης περί «Επιστροφής πάγιας προκαταβολής Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυβίων και απαλλαγή υπολόγου». 

8. Ορθή επανάληψη της αριθ. 268/14 απόφασης περί «Επιστροφής πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας 

Κουβαρά και απαλλαγή υπολόγου» . 

9. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του Αχιλλέα Παππά, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και 

ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του (υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου). 

10. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του Παντελή Μπατιλίδη, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και 

ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του (υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου). 

11. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος υπόθεση 

μεταβίβασης ακινήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρωνικού στην εταιρία ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. σχετ. απόφαση 268α/14 Δ.Σ.). 

12. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος υπόθεση 

παραλιών Αλυκών και Αγίου Νικολάου Αναβύσσου σχετ. απόφαση 155α/14 Δ.Σ.). 

13. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επιδόσεων αγωγής Δήμου Σαρωνικού κατά Στυλιανής Αγγελίδη και λοιπών 

(σύν. 6). 

Καλύβια, 12/12/2014   

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


