
 

                                              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ   31/05/2022 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  ΕΗΔ Έγκριση της υπ' αριθ. 1/2022 μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου 

εκκένωσης / διαφυγής στην οδό Αντισμηνάρχου Παναγή Μιχάλη 

στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά».  

135 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2022 μελέτη και τα τεύχη  

δημοπράτησης για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης / 

διαφυγής στην οδό Αντισμηνάρχου Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων 

του Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από 
πυρκαγιά» προϋπολογισμού €170.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%.   

2.  ΕΗΔ Σύσταση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο  

«Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης / διαφυγής στην οδό 

Αντισμηνάρχου Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου 

Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από 
πυρκαγιά». 

136 Ομόφωνα, συστήνει την Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο 

«Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης / διαφυγής στην οδό 

Αντισμηνάρχου Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου 

Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά» 
αποτελούμενη από τους: α) Πηγουνάκη Χριστιάνα (ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών) ως Πρόεδρο αναπληρούμενη από τον Καραγεώργο Γεώργιο 

(ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), β) Φιλίππου Μιχάλη (ΠΕ Τοπογράφων 

Μηχανικών) αναπληρούμενο από το Βιτώρο Ευάγγελο (ΤΕ4 Τεχνολόγων 

Μηχανικών) και γ) Μπαλάσκα Δέσποινα (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) 
αναπληρούμενη από τον Παπαϊωάννου Αναστάσιο (ΠΕ Τοπογράφων 

Μηχανικών).    

3.  ΕΗΔ Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση δικτύου 

ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Σαρωνίδας (Γ΄ Φάση)».  

137 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση δικτύου 

ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Σαρωνίδας (Γ΄ Φάση)» που είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική 

σύμβαση.  

4.  ΕΗΔ Έγκριση αιτήματος εκκίνησης εργασιών για το έργο 

«Διαμόρφωση ραμπών και wc AMEA σε σχολικά κτίρια Δήμου 

Σαρωνικού».  

138 Ομόφωνα, εγκρίνει το αίτημα εκκίνησης των εργασιών για το έργο 

«Διαμόρφωση ραμπών και wc AMEA σε σχολικά κτίρια Δήμου 
Σαρωνικού» με ημερομηνία έναρξης αυτών την 20.6.2022 και περαίωσή 

τους έως και την 20.8.2022.  

5.  ΕΗΔ Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων για το έτος 2023. 139 Ομόφωνα, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό 

ύψους του τέλους παρεπιδημούντων Δήμου Σαρωνικού έτους 2023 στο 

0,5% επί του μισθώματος κλίνης.  

6.  Έγκριση του 10ου λογαριασμού της μελέτης «Ολοκλήρωση της 

μελέτης «Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β’ 

κατοικίας της περιοχής «ΠΑΡΑΛΙΑΣ» Δήμου Καλυβίων Θορικού 

Αττικής» του Δήμου Σαρωνικού.  
 

140 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 10ο Λογαριασμό της μελέτης ««Ολοκλήρωση 

της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β’ κατοικίας 

της περιοχής «ΠΑΡΑΛΙΑΣ» Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής»» του 

Δήμου Σαρωνικού, συνολικού ποσού €12.400,00 συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24%. 

7.  Έγκριση Πρακτικού 1 του διαγωνισμού με τίτλο «Καινοτόμες 
πολιτιστικές εφαρμογές και τεκμηρίωση της Αρβανίτικης 

συμμετοχής στην Επανάσταση του 21».  

141 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 του διαγωνισμού με τίτλο 
«Καινοτόμες πολιτιστικές εφαρμογές και τεκμηρίωση της Αρβανίτικης 

συμμετοχής στην Επανάσταση του 21» ήτοι ο οικονομικός φορέας με 
επωνυμία ««ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΦΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (INTEROPTICS AE)»» έχει τη 
δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

8.  Έγκριση Πρακτικού 1 του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο 

«ΕΞΟΔΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
(ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, ΣΚΑΦΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΠ) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022». 

142 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΞΟΔΑ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, 
ΣΚΑΦΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΠ) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2022» ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της υπηρεσίας την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΔΤ IN ACTION IKE)»» με 
συνολική προσφορά €65.999,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

9.  Έγκριση α) του Πρακτικού Νο 13 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής 
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με 

τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart 

Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» και β) 

του 11ου Τριμηνιαίου Ενδιάμεσου Λογαριασμού περιόδου 
1.1.2022-31.3.2022 (1ο Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με τίτλο 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart 

Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού. 
 

143 Ομόφωνα, α) εγκρίνει το Πρακτικό Νο 13 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής 
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» και β) εγκρίνει τον 11ο 

Τριμηνιαίο Ενδιάμεσο Λογαριασμό περιόδου 1.1.2022-31.3.2022 (1ο 
Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση-

Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων- Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο 

Σαρωνικού» με ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «Γκλόμπιτελ Εμπορία, 
Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» και 

«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (GLOBITEL 

Α.Ε. – ΟΤΕ Α.Ε.), συνολικού ποσού €219.405,60 συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%.  

10.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης, ως προς το 

οικονομικό αντικείμενο, της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια 
ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού – Γάλα» σύμφωνα με το 

υπ' αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

144 Ομόφωνα, τροποποιεί ως προς το οικονομικό αντικείμενο, τη σύμβαση 

με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού – Γάλα», 
ήτοι αποδέχεται την ανατίμηση του αγελαδινού πλήρους γάλατος 3,5%  

1L ΕΒΟΛ ΣΥΜΒ κατά 15% από τις 25/4/2022. 

11.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς 

καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Καλυβίων και Παλ. Φώκαιας. 

145 Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς 

καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Καλυβίων και Παλ. Φώκαιας σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.   

12.  Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί 

έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής. 

 

146 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. 

13.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €58.500,00 από 

το Υπουργείο Εσωτερικών της Β' Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης 

σε σχολικούς τροχονόμους.  

 

147 Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €58.500,00 από το Υπουργείο 

Εσωτερικών της  Β' Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού 
και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους και β) 

κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών. 

14.  Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

148 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.300,00 και β) 

εγκρίνει την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 



15.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 1065/17-5-2022 Απόφασης Δημάρχου 

περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου, από την Οικονομική 

Επιτροπή λόγω αρμοδιότητάς της. 

149 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1065/17-5-2022 Απόφασης Δημάρχου 

Σαρωνικού ήτοι ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου 

Φωτεινή με συνολική αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει 
των νομίμων εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών. 

16.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) αίτησης άρθρου 4 παρ. 2 

του ν/δτος 31/1968 για επιβολή κατάσχεσης εις χείρας των 

Ο.Τ.Α. ως τρίτων. 

150 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων. 

17.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΓΑΚ/ΕΑΚ 
41180/4454/2022) που άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του 

Δήμου Κ.Μ. και Ο.Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

151 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 

συνολική αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των νομίμων 
εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών. 

18.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΓΑΚ/ΕΑΚ 

43595/4680/2022) που άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του 

Δήμου Μ.Μ., Π.Γ., Μ.Ι., Α.Α., Β.Ε., Σ.Γ., Κ.Β., Τ.Γ., Χ.Ι., Β.Γ. και 

Ε.Ν. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

152 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 
συνολική αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των νομίμων 

εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών. 

19.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ16583/27-
12-2019 που άσκησε ο Γ.Β. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

153 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων. 

20.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (ΠΡ2804/15-
06-2020) που άσκησε ο Μ.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού, κατά 

της με αριθμό πρωτοκόλλου 7749/11-06-2020 απόφασης 

Δημάρχου Σαρωνικού. 

154 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων. 

21.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης της με αριθμό καταχώρησης 4384/2019 Έφεσης της 

Μ.Γ. κατά της 3/2019 Πράξης Καταλογισμού της Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 

 

155 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων. 

22.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης της με αριθμό καταχώρησης 4383/2019 Έφεσης της 

Μ.Χ. κατά της 2/2019 Πράξης Καταλογισμού της Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 

156 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων. 

23.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15232/2019 

που άσκησε ο Π.Ι. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

157 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων 

24.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15251/2019 
που άσκησε η Κ.Β. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

158 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων 

25.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15371/2019 

που άσκησε η Χ.Μ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

159 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων 



26.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15626/2019 

που άσκησε ο Μ.Κ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

160 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων 

27.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής 
(ΓΑΚ/ΕΑΚ 49558/5360/2022) που άσκησαν οι υπάλληλοι του 

Δήμου Κ.Ε., Κ.Β. και Ν.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

161 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 

συνολική αμοιβή €134,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των νομίμων 
εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών. 

28.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΓΑΚ/ΕΑΚ 

45155/4864/2022) που άσκησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Κ.Α., 

Ν.Φ. Λ.Κ., Κ.Ε., Π.Μ. και Ρ.Δ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

162 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 

συνολική αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των νομίμων 

εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών. 

29.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 1155/26-5-2022 Απόφασης Δημάρχου  

περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.  

163 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων 

30.  Λήψη απόφασης περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη 

πληρεξουσίου προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. 
Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα. 

164 Ομόφωνα, ορίζει ως συμβολαιογράφο για τη σύνταξη πληρεξουσίου 

προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα,  την 
κα Μαρία Ζαφειροπούλου, με αμοιβή €200,00 συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ.    

                                                                                        

                                                                                                                                                                                Καλύβια,  31/05/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             

        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                                                                                                                               

        


