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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.

Ε.Η.Δ. Έγκριση της υπ’ αριθ. 934 Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί
ανάγκης νομικών ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Σαρωνικού κατά την
εκδίκαση της ανακοπής 68222/7606/2020.

2.

Υποβολή Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο
υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
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3.

Έγκριση του 1ου Λογαριασμού της μελέτης «Πολεοδομικές εργασίες για
την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” Δημοτικής
Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού».
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4.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτης,
επιλογή τρόπου ανάθεσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης για το
διαγωνισμό με τίτλο ««Πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «Εργασίες
κλαδέματος, λειοτεμαχισμού, συλλογής και μεταφοράς καμένης ύλης
σε σημείο μεταφόρτωσης και διαμόρφωση χώρου υποδοχής και
μεταφοράς στην πρώην χωματερή Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού
λόγω ζημιών από πυρκαγιά»».
Έγκριση των όρων της διακήρυξης για το διαγωνισμό «Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Σαρωνικού».
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Ομόφωνα, εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για το διαγωνισμό «Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Σαρωνικού».

6.

Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Σαρωνικού».
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7.

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Πρότυπο Βιοκλιματικό
Δημοτικό Σχολείο στα Καλύβια» στην Πρόσκληση ΑΤ07 για
χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Ωρίμανση έργων του Δήμου
Σαρωνικού» στην Πρόσκληση ΑΤ09 για χρηματοδότηση από τον
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία–Προστασία της
Δημόσιας Υγείας–Τεχνική Βοήθεια» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων
πληρωμής
για
την
αποκατάσταση
της
παγίας
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
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Ομόφωνα, συστήνει τη σχετική Επιτροπή αποτελούμενη από: α) Πηγουνάκη
Χριστίνα (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) ως Πρόεδρο αναπληρούμενη από το
Βιτώρο Ευάγγελο (ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανικών)
β) Φιλίππου Μιχάλη (ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών) αναπληρούμενο από την
Μπαλάσκα Δέσποινα (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) και γ) Παπαϊωάννου Αναστάσιο
(ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών) αναπληρούμενο από τον Καραγεώργο Γεώργιο (ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών).
Ομόφωνα, εγκρίνει την υποβολή πρότασης της πράξης «Πρότυπο Βιοκλιματικό
Δημοτικό Σχολείο στα Καλύβια» στην Πρόσκληση ΑΤ07 για χρηματοδότηση από
τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

5.

8.

9.
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Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 934 Απόφαση Δημάρχου Σαρωνικού περί
ανάγκης νομικών ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Σαρωνικού κατά την εκδίκαση
της ανακοπής 68222/7606/2020 ήτοι ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.
Κατερινόπουλο Αθανάσιο.
Ομόφωνα, συντάσσει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση
Εσόδων-Εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού
του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021 σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, εγκρίνει τον 1ο Λογαριασμό της μελέτης «Πολεοδομικές εργασίες για
την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς
Φώκαιας
Δήμου
Σαρωνικού»
συνολικού
ποσού
€14.161,77
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτης,
β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης την πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση και γ) εγκρίνει του όρους της διακήρυξης για το
διαγωνισμό «Εργασίες κλαδέματος, λειοτεμαχισμού, συλλογής και μεταφοράς
καμένης ύλης σε σημείο μεταφόρτωσης και διαμόρφωση χώρου υποδοχής και
μεταφοράς στην πρώην χωματερή Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού λόγω ζημιών
από πυρκαγιά».

Ομόφωνα, εγκρίνει την υποβολή πρότασης της πράξης «Ωρίμανση έργων του
Δήμου Σαρωνικού» στην Πρόσκληση ΑΤ09 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία–Προστασία της Δημόσιας Υγείας–
Τεχνική Βοήθεια» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.080,64 και β) εγκρίνει
την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

10.

Λήψη απόφασης περί κάλυψης εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος
μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Σαρωνικού Ε.Σ.
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Ομόφωνα, εγκρίνει το ποσό των €1.000,00 για την κάλυψη των εξόδων κηδείας
του αποβιώσαντος μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Σαρωνικού Ε.Σ.

11.

Λήψη απόφασης αποδοχής πρότασης δωρεάς κάλυψης του κόστους
εργασιών κατασκευής και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στον
προαύλιο χώρο του 3ου Νηπιαγωγείου Καλυβίων από την «ΑΙΓΕΑΣ
ΑΜΚΕ».
Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ.
3727/2021 οριστικής αποφάσεως του Δ.Π.Α. (Τμήμα 5ο Τριμελές άρση απαλλοτρίωσης) επί της Προσφυγής της κ. Μ.σ.Γ.Γ. το γένος Δ.Π.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης
Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (36731/12-11-2010) που άσκησε η
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου
Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης
Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (ΠΡ6385/15-11-2010) που άσκησε η
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου
Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης
Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (36868/15-11-2010) που άσκησε η
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου
Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης
Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (36867/12-11-2010) που άσκησε η
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου
Σαρωνικού.
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Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά.
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Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθ.
3727/2021 οριστικής αποφάσεως του Δ.Π.Α.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τσούνη Κων/νο με συνολική
αμοιβή €184,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του εκ του κώδικα
δικηγόρων πίνακα προβλεπόμενων αμοιβών.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τσούνη Κων/νο με συνολική
αμοιβή €184,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του εκ του κώδικα
δικηγόρων πίνακα προβλεπόμενων αμοιβών.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τσούνη Κων/νο με συνολική
αμοιβή €184,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του εκ του κώδικα
δικηγόρων πίνακα προβλεπόμενων αμοιβών.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τσούνη Κων/νο με συνολική
αμοιβή €184,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του εκ του κώδικα
δικηγόρων πίνακα προβλεπόμενων αμοιβών.

12.

13.

14.

15.

16.

Καλύβια, 14/5/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

