
 

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αρ. Συνεδρ. : 2 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθ.Πρωτ.: 5881 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
      Προς τα µέλη 
      1. ∆ηµοτική Σύµβουλο   
      κα Αικατερίνη Παπασταµέλου- 
      Γκούµα µε αναπληρωτή το ∆ηµοτικό 
      Σύµβουλο κο Βασίλειο Αλεξόπουλο.  
      2. κο Μωραιτόπουλο Ιάσωνας µε 
      αναπληρωτή τον κο Τοπάλογλου 
      Σολοµώντα. 

 
                                                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών και Φορολογικών 
∆ιαφορών του ∆ήµου Σαρωνικού η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 
Καλυβίων την 22 Απριλίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ. προκειµένου να 
συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα: 
 

1.Προσφυγή της Π.Ε µε ΓΑΚ:ΠΡ5274/25-9-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 
κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το ακίνητο 
στην Κ.Σαρωνίδας. 
2. Προσφυγή του Ρ.Ι. µε ΓΑΚ:ΠΡ5139/22-9-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών, κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Καλυβίων. 
3. Προσφυγή της Γ.Ε. µε ΓΑΚ:ΠΡ4969/14-9-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών, κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ. Καλυβίων. 
4.Προσφυγή της Π. Μ. µε ΓΑΚ:ΠΡ5053/17-9-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Σαρωνίδας. 
5..Προσφυγή της Ε.Β. µε ΓΑΚ:ΠΡ5093/18-9-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Καλυβίων. 
6.Προσφυγή του Β.Α.µε ΓΑΚ:ΠΡ2363/15-3-17 
στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς 
ύδρευσης που αφορούν το ακίνητο στην Κ.Αναβύσσου. 
7.Προσφυγή του Ζ.Π. µε ΓΑΚ:ΠΡ5220/24-9-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Καλυβίων. 
8.Προσφυγή του Ν.Θ. µε ΓΑΚ:ΠΡ7552/22-12-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Αναβύσσου. 
9.Προσφυγή του Σ.Ν.  µε ΓΑΚ:ΠΡ4043/20-7-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Αναβύσσου. 
10.Προσφυγή του Σ.Ι.  µε ΓΑΚ:ΠΡ5487/2-10-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Σαρωνίδας. 
11.Προσφυγή της Π.Ε. µε ΓΑΚ:ΠΡ6246/23-10-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Καλυβίων. 



12.Προσφυγή του Φ.Μ. µε ΓΑΚ:ΠΡ5149/22-9-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Κουβαρά. 
13.Προσφυγή του Α.Γ. µε ΓΑΚ:ΠΡ6010/16-10-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Αναβύσσου. 
14.Προσφυγή του Κ.Π. µε ΓΑΚ:ΠΡ6006/16-10-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών, κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ. Σαρωνίδας. 
15.Προσφυγή της Κ.Μ. µε ΓΑΚ:ΠΡ5806/13-10-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Σαρωνίδας. 
16.Προσφυγή του Β.Π.µε ΓΑΚ:ΠΡ11267/4-12-18 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού. 
17.Προσφυγή των Β.Κ.-ΗΛ.Σ. µε ΓΑΚ:ΠΡ742/24-2-21 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Σαρωνίδας. 
18.Προσφυγή της Τ.Χ. µε ΓΑΚ:ΠΡ775/26-2-21 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών,κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ.Καλυβίων. 
19. Προσφυγή του Φ. Α. µε ΓΑΚ ΠΡ7731/29-12-20 στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών, κατά του ∆ήµου Σαρωνικού για λογαριασµούς ύδρευσης που αφορούν το 
ακίνητο στην Κ. Π. Φώκαιας. 
                  
              

           

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΚΑΚΟΣ 
  

           
           

           

       

 


