
                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λεχαινά,  01-08-2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ: 11177 

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 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης: 

1. Αποδοχή πράξης ένταξης και χρηματοδότησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 52 m3/h» από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
το άρθρου 196 Ν. 4662/2020. 

2. Έγκριση εισήγησης σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του πρ/σμού  Β΄ τριμήνου οικονομικού 
έτους 2022. 

3. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. 
4. Έγκριση εισήγησης σχετικά με μείωση μισθώματος κοινοτικού αναψυκτηρίου Κοτίνη Πέτρου. 
5. 4η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση περιβάλλοντα  χώρου γηπέδου Δ.Κ. 

Βάρδας (είσοδος ως αποδυτήρια) και συντήρηση γηπέδου «τένις» γηπέδου Δ.Κ. Λεχαινών».  
6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και παραλαβής φυσικού εδάφους για «έργα 

πρόληψης για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην Κοινότητα Ανδραβίδας». 
7. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων σε δημότες. 
8. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο για την σύνταξη απαντητικών επιστολών στα έγγραφα που 

κοινοποιήθηκαν στον Δήμο μας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από ενέργειες των κ.κ. 
Κωστόπουλου Χρήστου, Ιωάννας, Αναστασίας και Ουρανίας.  

9. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με δικαστικές αποφάσεις που 
αφορούν δημοτικά τέλη. 

10. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπισης σε 
αγωγή της υπαλλήλου κ. Τσάτσου Μαρίας. 



11. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
«Παντελής Κ.- Πετρόπουλος Α.Ε.». 

12. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
«Geoplant A.E.E.Γ.E.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ». 

13. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
«ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε.». 

14. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ Α.Ε.». 

15. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγές της εταιρείας ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ. 

16. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγές της εταιρείας Μαρινόπουλος Γ. και Σια Ε.Ε. 

17. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγή του Τσιλιμίγκρα Ιωάννη. 

18. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγή της εταιρείας Ζαφειρόπουλος Κ. – Τομαράς Α. ΑΒΕΕ. 

19. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγή της εταιρείας Τακτικός Α.Ε. 

20. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγή της εταιρείας Λεολέης Άγγελος και Σια Ο.Ε. 

21. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγή του Κουτσογιαννόπουλου Βασιλείου. 

22. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγές της εταιρείας ΓΕΚΑΠ ΕΠΕ. 

23. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε 
προσφυγές της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
 
 

  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 


