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 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        
                                                               ΠΡΟΣ: α) Τακτικά µέλη  

1. Αλεξόπουλο Βασίλειο 
2. Μπούτσης Βασίλειος 
3. Αδάµης Μιχαήλ 
4. Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη 
5. Ζεκάκο Ευάγγελο 
6. Τζιβίλογλου Γεώργιο 
 

                                                                Β) Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Γκίνη Σταµάτιο 
2.Αθανασόπουλο Αλέξανδρο 
3.Γεωργοπούλου Παναγιώτα 
4.Μακροδηµήτρη Σωτήριο 
5.Ράπτη Αγγελική 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης οικονοµικής επιτροπής. 

  

              

 

 

Σας προσκαλώ  στην 16η   Συνεδρίαση (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την  6η  του µήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 

του έτους 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00, µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια 

υλικών και εξαρτηµάτων ηλεκτροφωτισµού-λαµπτήρων φωτισµού-φωτεινών σωλήνων 

και λαµπτήρων για στολισµό». 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιµολογίων µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017. 

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

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

4. Συµµόρφωση µε την αριθ. 796/17 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση 

αγωγής Αθ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΛΟΥ). 

5. Συµµόρφωση µε την αριθ. 3110/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας 

(υπόθεση ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΜΠΕΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Αποχέτευση οµβρίων ∆ήµου 

Καλυβίων Γ΄φάση). 

6. Έγκριση της αριθ. 144/2017 απόφασης ∆ηµάρχου περί «ορισµού δικαστικής επιµελήτριας 

Πλεξίδα Ελένης» για επιδόσεις κύριας παρέµβασης ∆ήµου κατά ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

και λοιπών (υπόθεση ΚΑΦΦΑ, σχετ. η αριθ. 3/2017 απόφαση της Ο.Ε.) και ψήφιση της 

σχετικής πίστωσης. 



7.  Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή-συντήρηση µεταφορικών µέσων του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικής επιµελήτριας Πλεξίδα Ελένης. 

9. Έγκριση 11ης εντολής πληρωµής της µελέτης «Κτηµατογράφηση-µελέτη ΓΠΣ-

Πολεοδόµηση –µελέτη Πράξης Εφαρµογής και δηµιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των 

κτηµ/κών και πολ/κών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής» και ψήφιση 

της σχετικής πίστωσης. 

10. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής υπαλλήλου σε σεµινάριο µε θέµα «Κοινωνικές 

Υπηρεσίες ∆ήµων: νέες αρµοδιότητες» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συµµετοχής. 

11. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής υπαλλήλου σε σεµινάριο µε θέµα «Αδειοδότηση και 

Λειτουργία καταστηµάτων ΚΥΕ, σύµφωνα µε τη νέα ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ Β΄/1723/18-05-

2017» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συµµετοχής. 

12. Λήψη απόφασης περί «Αίτησης Ακύρωσης στο ΣτΕ επί σιωπηρής απόρριψης αίτησης του 

∆ήµου για νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας» και ορισµός πληρεξουσίου 

δικηγόρου. 

13. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση 

κλήσης και αγωγής Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ-ΟΤΙS Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


