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α/α 

Θέμα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Έγκριση συμμετοχής του Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος Δήμου 

Σαρωνικού στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό καυσίμων του 

Δήμου Σαρωνικού. 

13/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού στον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό καυσίμων του Δήμου Σαρωνικού. 

2 

Λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας για την 

μίσθωση οικήματος για την στέγαση του Α΄ ΚΑΠΗ 

Καλυβίων και καθορισμός των όρων διακήρυξης 

σύμφωνα με το Π.Δ 270/81.  

14/22    ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την  διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση οικήματος για την 

στέγαση τουΑ΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης 

σύμφωνα με το Π.Δ 270/81. 

3 

Λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας για την 

μίσθωση οικήματος για την στέγαση του Β΄ ΚΑΠΗ 

Καλυβίων και καθορισμός των όρων διακήρυξης 

σύμφωνα με το Π.Δ 270/81. 

15/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την  διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση οικήματος 

 για την στέγαση του Β΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων και τον καθορισμό των όρων 

 διακήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ 270/81. 

4 

Συγκρότηση Επιτροπής του  ΠΔ 270/81 του αρθ. 7. 16/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Συγκροτεί την Επιτροπή σύμφωνα με το  Π.Δ. 270/81 αρθ. 7 για 

την  διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση οικήματος για την στέγαση 

 του Α΄ και του Β΄ ΚΑΠΗ. 

5 

Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου Πολιτιστικού 

Κέντρου. 

17/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την  παράταση μίσθωσης του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου 

σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 



6 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και παροχή εντολής 

προς συνομολόγηση και αποδοχή στην αγωγή της Λ. Α. 

18/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ορίζει τον κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα ως πληρεξούσιο δικηγόρο 

για την εκδίκαση υπόθεσης που συζητείται στις 09/05/2022 και 

συνομολογεί και αποδέχεται το αίτημα της Λ.Α. 

7 

Λήψη απόφασης επι αιτήσεως Μ.Χ. 19/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Απορρίπτει το αίτημα του Μ.Χ.  

8 

Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων ποσών 

λόγω σφάλματος της υπηρεσίας 

20/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τις διαγραφές βεβαιωμένων ποσών λόγω σφάλματος της 

Υπηρεσίας.  

9 

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

δίμηνης διάρκειας. 

21/22    ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση  

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας. 
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