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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του 

∆ήµου (υπόθεση απαλλοτριώσεων Αγίου 

Νικολάου-έφεση Παράσχου-Παρασκευά 

Τζιβίλογλου και λοιπών). 

1 Οµόφωνα ορίζει τη δικηγορική εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δη το 

µέλος της Βασίλειο Χατζηγιαννάκη και τον Αριστείδη 

Κωνσταντάκη. 

2. Ε.Η.∆. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου επί 

εκδίκασης προσφυγής ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 

(υπόθεση δηµοτικών τελών). 

2 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

3. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή µη της 

προσεπίκλησης των ΚΑΦΦΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και 

λοιπών για άσκηση παρέµβασης και ορισµός 

πληρεξουσίου δικηγόρου. 

3 Με πλειοψηφία ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη, η οποία αφού συνεργαστεί µε 

την Τεχνική Υπηρεσία και διαπιστωθεί ότι θίγεται 

περιουσία του ∆ήµου να ασκηθεί παρέµβαση. 

Μειοψηφούντος του κ. Πέγκα Ανδρέα. 

4. Ψήφιση εγγεγραµµένων πιστώσεων του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού 

οικονοµικού έτους 2017. 

4 Οµόφωνα ψηφίζει τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, ως συνηµµένη 

κατάσταση. 

5. Ψήφιση πιστώσεων για την «Προµήθεια 

καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 

µεταφορικών µέσων και την προµήθεια 

καυσίµων για θέρµανση ∆ηµοτικών Κτιρίων του 

∆ήµου Σαρωνικού» για το διάστηµα µέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού του ∆ήµου µας. 

5 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 
100.000,00 ευρώ ως παρακάτω:  

• Ποσό   10.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6641.001 
• Ποσό   15.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6641.001 
• Ποσό   55.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6641.001 
• Ποσό   15.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6641.001 
• Ποσό     5.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6643.001 

6. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. 

Σαρωνίδας και απαλλαγή υπολόγου. 

6 Οµόφωνα αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής της ∆.Κ. Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού 

οικ. έτους 2016 έγινε νόµιµα και η επιστροφή αυτής 

εµπρόθεσµα και απαλλάσσει τον υπόλογο διαχειριστή 

7. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου 

(αγωγή υπαλλήλων Προύσαλη και λοιπών) 

7 Οµόφωνα ορίζει τον δικηγόρο Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα 

και ψηφίζει πίστωση ποσού 290,28 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6111.001 

                                                                                                                                                                                              

Καλύβια 20-1-2017 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


