
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  13/04/2022 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου Σαρωνικού». 

 

85 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει το Πρακτικό 3 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σαρωνικού» ήτοι 

αναθέτει το έργο στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΚΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική προσφορά €590.237,17  

πλέον ΦΠΑ.  

2.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €29.250,00 από 

το Υπουργείο Εσωτερικών της συμπληρωματικής κατανομής 
Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και κατά 

προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των 

σχολείων. 

86 Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €29.250,00 από το Υπουργείο 

Εσωτερικών της συμπληρωματικής κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για 
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου 

Σαρωνικού και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης 

των σχολείων και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών. 

3.  Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί 

έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής. 

87 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. 

4.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 679/28-3-2022 (ΑΔΑ Ψ4ΠΚΩ1Ξ-Α0Γ) 

αποφάσεως δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή. 

88 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 679/28-3-2022 (ΑΔΑ Ψ4ΠΚΩ1Ξ-Α0Γ) 

Απόφαση Δημάρχου Σαρωνικού ήτοι ορίζει τη δικαστικό επιμελητή 
Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για την επίδοση εξώδικης 

δήλωσης–πρόσκληση–διαμαρτυρία του Δήμου Σαρωνικού στην εταιρεία 

με την επωνυμία «Β. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» για την καταγγελία 

σχετικής σύμβασης και με συνολική αμοιβή €43,40 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και €3,40 σε περίπτωση θυροκόλλησης.   

5.  Λήψη απόφασης περί άσκησης αίτησης αναστολής και ανακοπής 
κατά της με αριθμό 1716/2022 διαταγής πληρωμής της 

Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

89 Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση αίτησης αναστολής και ανακοπής 
κατά της με αριθμό 1716/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, 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 αίτησης αναστολής και ανακοπής με συνολική αμοιβή €86,80 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και επιπλέον €6,80 σε περίπτωση 

θυροκόλλησης, ήτοι συνολικά €93,60.   

6.  Αποδοχή παραχώρησης τετραξονικού απορριμματοφόρου 

οχήματος μάρκας Volvo με αριθμό πινακίδας ΚΗΗ9797 από το 

Δήμο Λαυρεωτικής. 

90 Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική παραχώρηση τετραξονικού 

απορριμματοφόρου οχήματος μάρκας Volvo με αριθμό πινακίδας 

ΚΗΗ9797 από το Δήμο Λαυρεωτικής. 

                                                                                     Καλύβια,   13/04/2022   
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