
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7η (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 7/4/2021 

(Η Οικονομική Επιτροπή OMOΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης) 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 2 του ανοιχτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 
(ΤΕΒΑ/FEAD) του Δήμου Σαρωνικού».   

64 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) του Δήμου Σαρωνικού» ήτοι απορρίπτει 
την οικονομική προσφορά της εταιρείας «SALAS INTER. GROUP 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και συνεπώς να ακολουθηθεί η 
διαδικασία του άρθρου 106 υπό τον τίτλο «Ματαίωση διαδικασίας» του 
Ν.4412/2016.  

2.  Ε.Η.Δ. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.580,00€ για την «Παροχή 
υπηρεσιών για την Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015» του Δήμου 
Σαρωνικού και με διάρκεια πιστοποιητικού 2021-2024.  

65 Ομόφωνα, εξειδικεύει πίστωση ποσού 5.580,00€ για την «Παροχή 
υπηρεσιών για την Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015» του Δήμου Σαρωνικού και με 
διάρκεια πιστοποιητικού 2021-2024. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον 
Κ.Α.00-6495.  

3.  Ε.Η.Δ. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των 
όρων του σχεδίου αυτής μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της 
Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση-ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου 
Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» 
συνολικού προϋπολογισμού €780.000,00 συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  

66 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και των 
όρων του σχεδίου αυτής μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της 
Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση-
ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και 
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» συνολικού προϋπολογισμού 
€780.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., β) παραπέμπει στο ΔΣ του 
Δ. Σαρωνικού τον ορισμό μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
της σύμβασης και γ) εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω σχετικές 
ενέργειες.  

4.  Έγκριση του 5ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη 2ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της μελέτης «Μελέτη 
κτηματογράφησης-πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής 
περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής». 

67 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 5ο Συγκριτικό Πίνακα και τη σύναψη 2ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της μελέτης «Μελέτη 
κτηματογράφησης-πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου 
Καλυβίων Θορικού Αττικής». 

5.  Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπόνησης μελετών για την 
ανάπλαση τμήματος της λεωφόρου Καραμανλή στην Ανάβυσσο 
και του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού στις 
Δημοτικές Ενότητες  Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας  από την 
«ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ». 

68  Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά.  

6.  Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

69 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.790,00 και β) 
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.  



7.  Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη Ανακοπής κατά του υπ’ 
αριθ. 220/10-03-2021 Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηματική 
Υπηρεσία Αθηνών–Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Αιγιαλού και 
Παραλίας.  

70  Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση Ανακοπής κατά του υπ’ αριθ. 
220/10-03-2021 Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης 
Χρήσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας, β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα και γ) ορίζει ως δικαστικό επιμελητή 
την κα Πλεξίδα Ελένη για τις σχετικές επιδόσεις της Ανακοπής με 
συνολική αμοιβή €86,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

8.  Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη Ανακοπής κατά του υπ’ 
αριθ. 221/10-03-2021 Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηματική 
Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Αιγιαλού και 
Παραλίας.  

71  Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση Ανακοπής κατά του υπ’ αριθ. 
221/10-03-2021 Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης 
Χρήσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας, β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα και γ) ορίζει ως δικαστικό επιμελητή 
την κα Πλεξίδα Ελένη για τις σχετικές επιδόσεις της Ανακοπής με 
συνολική αμοιβή €86,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

9.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Προσφυγής (ΠΡ11267/4-12-2018) από τον κ. Β.Π. 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.   

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

10.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Αγωγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 14169/440/2021) που άσκησε η 
κ. Ν.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

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

11.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Αγωγής αποζημιώσεως (ΑΓ8212/7-9-2018) που 
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

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

12.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Αγωγής αποζημιώσεως (ΑΓ14973/31-12-2018) που 
άσκησε ο κ. Β.Χ., κατά του Δήμου Σαρωνικού, του Ελληνικού 
Δημοσίου, της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθήνας-Ανατολικής 
Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου–Μεσογαίας. 

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

13.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Προσφυγής (ΠΡ6403/2018) που άσκησε ο Γ.Λ. κατά 
του Δήμου Σαρωνικού και κατά της με αριθμό 180/28.6.2018 
απόφασης Δημάρχου περί σφράγισης καταστήματος-τροχήλατης 
καντίνας.    

76 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Φωτεινή Στεργίου με 
συνολική αμοιβή €288 και βάσει των ελαχίστων νομίμων εκ του κώδικα 
δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.  

                                        

                                          Καλύβια,  7/4/2021            

                                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                      
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