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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης επιβολής ειδικού συντελεστή 
ανταποδοτικού τέλους σύμφωνα με το άρθρο 185 του 
Ν.4555/2018 σε ακίνητα που εκμισθώνει–παραχωρεί η ΕΤΑΔ 
Α.Ε. στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού.   

155 Ομόφωνα, α) Προτείνει την επιβολή ειδικού συντελεστή ανταποδοτικού 
τέλους στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού που εκμισθώνει – παραχωρεί 
η ΕΤΑΔ Α.Ε., ήτοι στις παραλίες Αλυκές Αναβύσσου και Άγιος Νικόλαος 
Αναβύσσου και β) Εισηγείται όπως ο ειδικός αυτός συντελεστής στις 
άνωθεν παραλίες οριστεί στα €10/m2   

2.  Ε.Η.Δ. Έγκριση των όρων της διακήρυξης της πλειοδοτικής, 
φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την 
τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ομπρελοξαπλωστρών στη 
θέση «Γαλάζια Ακτή» της Δ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.  

156 Ομόφωνα, εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης της πλειοδοτικής, 
φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση 
τροχήλατης καντίνας και ομπρελοξαπλωστρών στη θέση «Γαλάζια Ακτή» 
της Δ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.  

3.  Αναμόρφωση 1η (Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού Δήμου 
Σαρωνικού έτους 2021.  

157 Ομόφωνα, εισηγείται την 1η (Υποχρεωτική) Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.  

4.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης  ποσού €57.520,00 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της Β’ Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού, για καταβολή αποζημίωσης σε 
σχολικούς τροχονόμους καθώς και για κάλυψη δαπανών των 
ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών. 

158 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €57.520,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Β’ Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου 
Σαρωνικού, για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους 
καθώς και για κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των 
καθαριστριών και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

5.  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού €54.531,04 από το 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 
2014-2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την πράξη 
«Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 
5003608 (3η δόση επιχορήγησης: ποσό €25.572,21 για 
Κοινωνικό παντοπωλείο & ποσό €28.958,83 για Κοινωνικό 
Φαρμακείο). 

159 Ομόφωνα, αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €54.531,04 από το 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014-
2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την πράξη «Δομές παροχής 
βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5003608 (3η δόση επιχορήγησης: 
ποσό €25.572,21 για Κοινωνικό παντοπωλείο & ποσό €28.958,83 για 
Κοινωνικό Φαρμακείο).  

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

160 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.200,00 και β) 
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής 

7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς 
καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Καλυβίων, Κουβαρά, Αναβύσσου, Παλ. Φώκαιας και 
Σαρωνίδας.  

161 Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς 
καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Καλυβίων, Κουβαρά, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.  

8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Προσφυγής που άσκησε ο κ. Μ.Α.  κατά 

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



λογαριασμού της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού.  

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 
κατάθεση προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης και των 
αποδεικτικών μέσων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών προκειμένου να αντικρούσει την από 20.03.2021 
αγωγή των Θ.Α., Σ.Α. και Α.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

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

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 
κατάθεση προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης και των 
αποδεικτικών μέσων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου  
προκειμένου να αντικρούσει την από 08.04.2021 αγωγή του 
Α.Ν. κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

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

11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 
4918/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών εκδοθείσης επί της με Αριθμό Εισαγωγής 
ΠΡ1886/1.3.2017 Προσφυγής του Δήμου κατά του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης».  

165 Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση  εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 
4918/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών εκδοθείσης επί της με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ1886/1.3.2017 
Προσφυγής του Δήμου κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης».   

12. Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και δήλωσης 
παράστασης πολιτικής αγωγής δικασίμου ενώπιον του Ε’ 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.  

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

13. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση της με αριθ. 
3499/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

167 Ομόφωνα, ορίζει τη δικαστική επιμελήτρια κα Πλεξίδα Ελένη για τη 
σχετική επίδοση και θυροκόλληση με συνολική αμοιβή €46,80 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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