
                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λεχαινά,  28-06-2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ: 9155 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΠΡΟΣ: :Α. Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
             Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 
1) κ. Κακαλέτρη Γεωργία - Αντιπρόεδρο 

               2)   κ. Βαγγελάκο Παναγιώτη   

Τ.Κ. 27053 ΛΕΧΑΙΝΑ  3)  κ. Βαρβαρέσο Ιωάννη  
 

Πληροφορίες: Καραμπέλη Σοφία  
Τηλ. 2623360804 

              4)   κ. Γιαννίτση Αλεξάνδρα 

FAX:2623360810               5)   κ. Χαντζή Παναγιώτη 

               6)   κ. Μίγκο Ανδρέα 
  ( σε περίπτωση απουσίας σας, να  ειδοποιήσετε τον 
αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων – Οικονομικής Επιτροπής ) 
        B.Τους κ.κ. Προέδρους  των Συμβουλίων 
Κοινοτήτων & Προέδρων Κοινοτήτων,  αντίστοιχων με 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης    
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο  
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης». 
 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του 
Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από 
τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 ως και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει που θα 
γίνει στις 05 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα  της ημερήσιας διάταξης: 



1. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και παραλαβής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση 
του έργου: «αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δημ. Κοιν. Κάστρου Κυλλήνης» 
2. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και παραλαβής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση 
του έργου: «αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δημ. Κοιν. Ανδραβίδας» 
3. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης 
4. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για εκτέλεση από τη ΔΕΗ «σύνδεση με το δίκτυο Χ.Τ. της 
εγκατάστασης που βρίσκεται στον οδό Αγίου Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Ανδραβίδας». 
5.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με αγωγή υπαλλήλου.  
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ. 
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
Γεώργιος Μαρινόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ.  
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
ΓΕΚΑΠ ΕΠΕ. 
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ 
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή του 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΟΛΕΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. 
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή του 
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΙΩΑΝΝΗ. 

 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 


