
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  2/11/2021 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής 
διαταγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 83501/9021/2021) που άσκησε η υπάλληλος Τ.Ζ. 
κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

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

2.  Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων Δ. Σαρωνικού» προϋπολογισμού €139.100,00 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - 
Προσαρμογή βάσει του Ν.4782/21).   

321 Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε. 

3.   Έγκριση 3ου Λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού». 

322 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 3ο Λογαριασμό του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού» συνολικού ποσού 
€31.258,74 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

4.  Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την «Προμήθεια 
ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και προμήθεια 
ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη» του 
Δήμου Σαρωνικού. 

323 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και προμήθεια 
ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη» του Δήμου 
Σαρωνικού ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας την 
««ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ. «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»» με συνολική προσφορά €279.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

5.  Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την «Επισκευή 
και συντήρηση μεταφορικών μέσων-Μηχανημάτων Έργου Δήμου 
Σαρωνικού».  

324 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την «Επισκευή 
και συντήρηση μεταφορικών μέσων-Μηχανημάτων Έργου Δήμου Σαρωνικού» 
ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας την «Β. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΣ ΟΕ (Δ.Τ. ΤΡΑΚΣΕΡΒΙΣ - TRUCKSERVICE)» με συνολική προσφορά 
€190.358,28 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

6.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού 
υαλοπινάκων εξωτερικά του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου 
Σαρωνικού.  

325 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, αποδέχεται την αδυναμία εκτέλεσης 
εργασιών καθαρισμού υαλοπινάκων εξωτερικά του Δημαρχιακού Μεγάρου του 
Δήμου Σαρωνικού.  

7.  Ακύρωση της υπ’ αριθ. 51/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  326 Ομόφωνα, ακυρώνει την υπ’ αριθ. 51/2021 Απόφασή της.  

8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) έτους 2021 Δήμου Σαρωνικού.   327 Ομόφωνα, εισηγείται την Αναμόρφωση (4η) Προϋπολογισμού έτους 2021 του 
Δήμου Σαρωνικού.  

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

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

10.  Λήψη απόφασης περί άσκησης πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου 
Σαρωνικού υπέρ του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως 
εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω 
από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και 
Ανατολικής Αττικής, σε εκκρεμή δίκη ανοιχθείσα με την με ΓΑΚ 
74372/2021 και ΕΑΚ 8035/2021 ανακοπή η οποία ασκήθηκε από τον κ. 

329 Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου 
Σαρωνικού υπέρ του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου 
από τον Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, σε εκκρεμή δίκη 
ανοιχθείσα με την με ΓΑΚ 74372/2021 και ΕΑΚ 8035/2021 ανακοπή η οποία 
ασκήθηκε από τον κ. Μ.Α. για την ακύρωση και εξαφάνιση της με αριθμό 



Μ.Α. για την ακύρωση και εξαφάνιση της με αριθμό πρωτοκόλλου 
242/21-9-2021 Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης της Προϊσταμένης της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και Ανατολικής Αττικής. 

πρωτοκόλλου 242/21-9-2021 Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης της Προϊσταμένης 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και Ανατολικής Αττικής και β) ορίζει ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη 
Σπυρίδωνα.  

11.  Λήψη απόφασης περί άσκησης πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου 
Σαρωνικού υπέρ του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως 
εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω 
από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και 
Ανατολικής Αττικής, σε εκκρεμή δίκη ανοιχθείσα με την με ΓΑΚ 
74363/2021 και ΕΑΚ 8034/2021 ανακοπή η οποία ασκήθηκε από τον κ. 
Τ.Σ. για την ακύρωση και εξαφάνιση της με αριθμό πρωτοκόλλου 
244/22-9-2021 Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης της Προϊσταμένης της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και Ανατολικής Αττικής. 

330 Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου 
Σαρωνικού υπέρ του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου 
από τον Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, σε εκκρεμή δίκη 
ανοιχθείσα με την με ΓΑΚ 74363/2021 και ΕΑΚ 8034/2021 ανακοπή η οποία 
ασκήθηκε από τον κ. Τ.Σ. για την ακύρωση και εξαφάνιση της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 244/22-9-2021 Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης της Προϊσταμένης 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και Ανατολικής Αττικής και β) ορίζει ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη 
Σπυρίδωνα.  

12.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΓΑΚ/ΕΑΚ 69972/7561/2021) που 
άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου Α.Θ. και Π.Σ. κατά του 
Δήμου Σαρωνικού. 

331 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με συνολική 
αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των ελαχίστων νομίμων εκ του 
κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.  

13.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης 
αγωγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 74243/1875/2021) που άσκησαν από κοινού οι 
υπάλληλοι του Δήμου Μ.–Μ.Ι., Χ.Γ. και Δ.Π. κατά του Δήμου 
Σαρωνικού. 

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

14.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΓΑΚ/ΕΑΚ 72238/7791/2021) που 
άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου Μ.–Μ.Ι., Χ.Γ. και Δ.Π. 
κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

333 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με συνολική 
αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των ελαχίστων νομίμων εκ του 
κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.  

15.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 2332/2021 (ΑΔΑ9ΘΒ8Ω1Ξ-ΩΨΑ) Απόφαση 
Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση 
δικογράφων στο Ελληνικό Δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο από τον 
Υπουργό Οικονομικών.   

  

334 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2332/2021 (ΑΔΑ9ΘΒ8Ω1Ξ-ΩΨΑ) Απόφαση 
Δημάρχου ήτοι ορίζει τη δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Εφετείου 
Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για την επίδοση των σχετικών δικογράφων στο 
Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με 
συνολική αμοιβή €347,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του πίνακα 
αμοιβών επιδόσεων των δικαστικών επιμελητών.   

                                          

                                           Καλύβια, 2/11/2021            
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