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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για συµµετοχή 

υπαλλήλου σε σεµινάριο και ψήφιση της 

σχετικής πίστωσης συµµετοχής. 

42 Οµόφωνα εγκρίνει τη συµµετοχή του υπαλλήλου 

Ρουµελιώτη Ντάνιελ στο σεµινάριο που διοργανώνει η 

εταιρεία TRAINING –NET E.E. µε την επωνυµία 

Αικατερίνη Γεωργακοπούλου & Σία Ε.Ε. και ψηφίζει 

πίστωση ποσού 350,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-

6073.001 

2. Εισήγηση περί αναµόρφωσης (1η υποχρεωτική) 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 

43 ΟΜΟΦΩΝΑ, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την (1η 

υποχρεωτική) αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως 

εισήγηση Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

3. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (γήπεδο 

ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Ανθ/γού Παν. Μιχάλη)». 

44 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 272,66 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 15-6662.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

4. Ψήφιση πίστωσης για «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

(∆ιαµόρφωση χώρου εντός της παιδικής χαράς στην 

Παλαιά Φώκαια). 

45 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 124,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6233.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

φακελοποιητικού» 

46 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 25-6265.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

6. Έγκριση της αριθ. 44/17 απόφασης ∆ηµάρχου περί 

δήλωσης παράστασης Πολιτικής Αγωγής και ορισµό 

πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση Γιαννουλοπούλου 

Παλ. Φώκαια).  

47 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση, ήτοι 

αποφασίζει την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής 

από τον ∆ήµο Σαρωνικού και ορίζει συνήγορο-

πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

7. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη προσφυγής κατά 

της 413/2016 απόφασης Τ.∆.Ε. Κορωπίου και ορισµός 

πληρεξουσίου δικηγόρου. 

48 Οµόφωνα αποφασίζει την άσκηση προσφυγής και ορίζει 

προς τούτο τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη, καθώς και να παραστεί κατά την εκδίκασή 

της, στην δικάσιµο που θα προσδιοριστεί ή σε 

οποιαδήποτε τυχόν µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

8. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου 49 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική 



επί εκδίκασης έφεσης ∆ήµου κατά της αριθ. 

11569/2007 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθήνας (υπόθεση πρώην ∆ήµου 

Καλυβίων ΟΤΕ ). 

Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

9. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου 

επί εκδίκασης προσφυγής της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 

(υπόθεση δηµοτικών τελών). 

50 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική 

Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

10. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου 

επί εκδίκασης αίτησης Παντελίας-Γεωργίας χήρας 

Σπανοπούλου το γένος Σκουρλή (αποζηµίωση για 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στο οδικό τµήµα 

«Κόµβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-

Ανάβυσσος). 

51 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική 

Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

11. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου 

επί εκδίκασης προσφυγής ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΕΜΗ 

ΕΥΘΥΜΙΑΣ (άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης). 

52 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική 

Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 01-03-2017 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


