
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο
υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους
2020.

21 Ομόφωνα, συντάσσει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του
Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2020 σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

2. Λήψη  απόφασης  συμμόρφωσης  με  την  υπ’  αριθ.  138/2021
Απόφαση  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(ΑΕΠΠ). 

22 Ομόφωνα,  α)  ακυρώνει  την  319/2020  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 138/2021 Απόφαση της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και β) αποφασίζει
τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

3. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση
–  ανακαίνιση  του  παλαιού  Δημοτικού  Σχολείου  Παλαιάς
Φώκαιας  και  διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου»  συνολικού
προϋπολογισμού €780.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

23 Ομόφωνα, εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση
– ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και
διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου»  συνολικού  προϋπολογισμού
€780.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4. Έγκριση Πρακτικού 5 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με
την  υπηρεσία  «Παροχή  Υπηρεσιών  Ανεξάρτητου  Συμβούλου
Υποστήριξης  του  έργου  Ενεργειακή  Αναβάθμιση  –
Αυτοματοποίηση  του  Συστήματος  Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων  Χώρων  και  εφαρμογές  Smart Cities,  με
εξοικονόμηση  ενέργειας,  στο  Δήμο  Σαρωνικού»  και  λήψη
απόφασης περί τροποποίησης της σχετικής σύμβασης.  

24 Ομόφωνα, α) εγκρίνει το πρακτικό Νο 5 της  Επιτροπής Διαγωνισμού
σχετικά με την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου
Υποστήριξης του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του
Συστήματος  Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και  εφαρμογές
Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού» και β)
τροποποιεί τη σχετική σύμβαση. 

5. Λήψη απόφασης περί παράτασης των συμβάσεων προσωπικού
που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας  του  covid-19  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74
Ν.4745/2020 και  175  Ν.4764/2020 σύμφωνα και  με  το  υπ’
αριθ.  πρωτ.  9755/8.2.2021  έγγραφο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών.   

25 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, αποφασίζει την παράταση
των συμβάσεων προσωπικού που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας του  covid-19 με τις διατάξεις των άρ-
θρων 74 Ν.4745/2020 και 175 Ν.4764/2020 σύμφωνα και με το υπ’
αριθ. πρωτ. 9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.   

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής. 

26 Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί έχουν
εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου
Σαρωνικού. 

7. Έγκριση  της  υπ’  αριθ.  232/2021  Απόφασης  Δημάρχου
Σαρωνικού και ορισμός δικαστικού επιμελητή.  

27 Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  αριθ.  232/2021   απόφαση  Δημάρχου  ήτοι
ορίζει  ως  δικαστικό επιμελητή επίδοσης πρωτοκόλλου την Πυττερού
Καλομοίρα, με  προσφερόμενη  τιμή   43,00€  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της
υπ’ αριθ. 4724/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. 

28 Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ.
4724/2020  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών,
σύμφωνα  με  την  από   27.1.2021  γνωμοδότηση  του  νομικού
συμβούλου του Δήμου. 



9. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  επί
συζήτησης  της  Προσφυγής  που  άσκησε  ο  κ.  Γ.Λ.  κατά  του
Δήμου  Σαρωνικού  και  κατά  της  υπ’  αριθ.  24/13-6-2018
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου με την
οποία  αποφασίστηκε  η  ανάκληση  της  με  αριθ.  πρωτ.
9792/2016 άδεια κινητής καντίνας.

29 Ομόφωνα,  ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο  το  νομικό  σύμβουλο  του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

10. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  επί
συζήτησης της Έφεσης με αριθμό εισαγωγής ΕΦ972/26-5-2020
που άσκησαν από κοινού οι  Α.Β.,  Α.Θ.,  Α.Σ.,  Α.Α.  κατά του
Δήμου Σαρωνικού και κατά της υπ’ αριθ. 134/2020 απόφασης
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

30 Ομόφωνα,  ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο  το  νομικό  σύμβουλο  του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

11. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (ΠΡ6560/05-
07-2018) που άσκησαν από κοινού οι κ.κ. Μ.Σ. και Κ.Θ., κατά
του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό
Οικονομικών,  κατά  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  κατά  του
Δήμου Σαρωνικού.  

31 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα. 

                                       
                                            Καλύβια,  24/2/2021           

                                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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