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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 26-10-2016    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        
                                                                       ΠΡΟΣ: α) Τακτικά µέλη  

1. Γεωργοπούλου Παναγιώτα 
2. Γκίνης Σταµάτιος 
3. Μπούτσης Βασίλειος 
4. Χαρίτος Εµµανουήλ 
5. Μακροδηµήτρης Σωτήριος 
6. Πέγκας Ανδρέας 
 
Β) Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη 
2.Αποστόλου Απόστολος 
3.Γκέραλης Σάββας 
4.Ράπτη Αγγελική 
5.Γκίκας Παναγιώτης 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης οικονοµικής επιτροπής. 

 

Σας προσκαλώ  στην 30η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα 

γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 31η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1.  Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016. 
2. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 
Σαρωνικού. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την συνδροµή του ∆ήµου στον ΟΤΕ για το DOMAIN NAME 
(saronikos.gr). 

4. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος για συντήρηση του οδικού 
δικτύου». 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων λογισµικού». 
6. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια Η/Υ & Ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων και λογισµικού, 

προµήθεια εκτυπωτών, σαρωτών κλπ., ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά». 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Αµοιβές εταιρείας ορκωτών λογιστών». 
8. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (Μάριου Χαϊνταρλή-

Μαρίας Μαγαλιού, υπόθεση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων, σχετ. απόφαση 169/2016 
∆.Σ.). 

9. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (Ρουπακιώτης 
Ευάγγελος υπόθεση έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για ακύρωση της αριθ. 
11327/Α.Πλ.1765/2013 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων). 

10. Ανάκληση της αριθ. 231/16 απόφασης οικονοµικής επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης 
για την αποζηµίωση ιδιοκτήτου (Βασιλείου ∆ηµήτριου) λόγω εφαρµογής του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Λ. Καλυβίων ∆.Ε. Καλυβίων (ΦΕΚ/ 
∆΄/723/95)» (σχετικές οι αριθ. 396/16 και 524/16 αποφάσεις ΣτΕ). 



11. Ανάκληση της αριθ. 239/16 απόφασης οικονοµικής επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης 
για την αποζηµίωση ιδιοκτήτου (ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) λόγω εφαρµογής του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

(ΦΕΚ/∆΄/723/95)» (σχετικές οι αριθ. 396/16 και 524/16 αποφάσεις ΣτΕ). 

12. Ακύρωση της αριθ. 240/16 απόφασης οικονοµικής επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού 
διαγωνισµού του έργου «Επισκευή και συντήρηση Οδικού ∆ικτύου ∆ήµου Σαρωνικού», 
σύµφωνα µε την αριθ. 74835/28661/10-10-2016 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

13. Κατακύρωση του έργου «Επισκευή και συντήρηση Οδικού ∆ικτύου ∆ήµου Σαρωνικού». 
14. Έγκριση του 1ου και τελικού λογαριασµού της µελέτης «Μελέτη αποχέτευσης οµβρίων 

τµήµατος οδού Αριστοτέλους, από Αντιγόνης µέχρι Κεφαλληνίας» ∆.Κ. Σαρωνίδας. 
15. Έγκριση πρακτικού Νο3 επιτροπής διαγωνισµού για «Αµοιβή για την διεκπεραίωση 

εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισµάτων του ∆ήµου Σαρωνικού». 
16. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης αίτησης 

αναίρεσης κατά ∆ήµου (Υπόθεση Φιλίππου κλπ Ολοµέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 
απόφασης 3937/2014). 

17. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης αίτησης 
αναίρεσης κατά ∆ήµου (Υπόθεση Φιλίππου κλπ Ολοµέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 
απόφασης 2922/2014). 

18. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης αγωγής 
ΣΟΛ Α.Ε. κατά ∆ήµου (υπόθεση αµοιβής ορκωτών λογιστών πρώην ∆ήµου Αναβύσσου). 

19. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων Αναστασίας Χαλκοδαίµων (υπάλληλος ∆ήµου). 

20. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης 
προσφυγής ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (υπόθεση δηµοτικών τελών). 

21. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης έφεσης 
κατά ∆ήµου (υπόθεση Φιλίππου κλπ Ελεγκτικό Συνέδριο αριθ. πράξης 189/13). 

22. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης έφεσης 
κατά ∆ήµου (υπόθεση Φιλίππου κλπ Ελεγκτικό Συνέδριο αριθ. πράξης 171/13). 

23. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης 
προσφυγής ΟΤΕ (υπόθεση καταβολής τελών χρήσης Κ.Χ). 

24. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης Τζιβίλογλου Γεώργιου, 
πρώην Αντιδηµάρχου Σαρωνικού για νοµική στήριξη. 

25. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ΑΤΤΙΚΟΣ 
ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (υπόθεση δηµοτικών τελών).  

 
 

                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 

                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


