
  

 

 

                                           

  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15703  
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΗΜΕΡΟΜ. 10-06-2021  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17/2021 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
Προς:
α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
1. κ. Νομικό Αντώνιο του Ηρακλείου 
2. κ. Σερέτη Χρήστο του Γεωργίου 
3. κ. Μπασινά Ιωάννη του Στεφάνου 
4. κ. Φύτρο Αντώνιο του Παρασκευά 
5. κ. Φράγκο Διονύσιο του Ιωάννη 
6. κ. Μάρκου Ιωάννη του Αντωνίου 
7. κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 
8. κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου 

  
 

β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
1. κα. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη 
2. κ. Λάμπρου Παναγιώτη του Ηλία 
3. κ. Πανούση Ευάγγελο του Νικολάου 
4. κα. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 
5. κ. Πουλάκη Πέτρο του Ιωάννη 
ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επι-
τροπής 

 
      

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

17ης συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. σε συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης  με τη χρήση της πλατφόρμας e:Presence (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), του 
Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 
(ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων: 

1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 23/06/2020 αίτηση (Γ.Α.Κ. 
34982/2021) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ4068/02-05-
2018 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ11879/13-12-
2018 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ7652/02-08-
2018 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ13859/09-10-
2019 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ8256/09-05-
2019 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ1298/11-02-
2019 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ7474/27-07-
2018 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. εισ. ΠΡ5680/27-03-
2019 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

https://epresence.gov.gr/


  

 

 

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” 
(αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ. 23/2021). 

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 6.000,00 €, για καταβολή επιχορήγησης 
στο «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ». 

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την κάλυψη της 
δαπάνης που αφορά τα έξοδα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο Σπάτων του αστικού ακινήτου στο Ο.Τ. 30 
& Ο.Τ. Γ159 λόγω ρυμοτομίας με ΚΑΕΚ 051333602085 της Δ.Ε. Σπάτων. 

13. Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τριών (3) ατόμων με 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς οργάνου για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες 
πρόληψης δασικών πυρκαγιών, λόγω κήρυξης σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης στη Δημοτική Ενότητα 
Σπάτων». 

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. για το έργο: «Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος». 

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας  για την εκτέλεση του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ». 

17. Λήψη απόφασης περί διόρθωσης της  υπ’ αριθμ. 739/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
την έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στις ιδιοκτησίες με 
κ.α.κ.051903 στο Ο.Τ. 519 & 051910 στο Ο.Τ. 519 της 3ης Π.Ε. ως προς το εμβαδόν των προσκυρωτέων 
τμημάτων. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 


