ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 10/06/2022
ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.

Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού 1 του διαγωνισμού με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια υλικών επισκευής πεζοδρομίων»
του Δήμου Σαρωνικού.
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2.

Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης παραλαβής υλικών της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
συστήματος
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού
και
ανίχνευσης
διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων
ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» και αποθήκευσης αυτών σε
χώρους
της
αναδόχου
ένωσης
οικονομικών
φορέων
«CONSTRAT Ε.Π.Ε. – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε».
Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης επί αιτήματος μεταφοράς θέσεων
τοποθέτησης συμβατικού εξοπλισμού Τοπικών Σταθμών
Ελέγχου Κατανάλωσης (υδρομετρητές) του Υποέργου 1 της υπ’
αριθ. 6344/15.5.2020 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχουτηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων
κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού».
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Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια
υλικών επισκευής πεζοδρομίων» του Δήμου Σαρωνικού, ήτοι κηρύσσει
ως ανάδοχο της προμήθειας την «ΑΦΟΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.» με συνολική
προσφορά €19.998,72 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ομόφωνα, εγκρίνει την παραλαβή υλικών της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών
διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» και
την αποθήκευση αυτών σε χώρους της εταιρείας «CONSTRAT Ε.Π.Ε.»
με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας.

Α/Α

3.
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4.

Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού
€448.658,63 από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.) για την πράξη
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο
Δήμος Σαρωνικού (7η δόση επιχορήγησης).
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5.

Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού
€100.273,01 από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του
Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) για την πράξη «Δομές παροχής βασικών αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5003608 (4η δόση επιχορήγησης:
ποσό €52.967,03 για Κοινωνικό Παντοπωλείο & ποσό
€47.305,98 € για Κοινωνικό Φαρμακείο)
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Ομόφωνα, αποδέχεται το αίτημα της μεταφοράς θέσεων τοποθέτησης
συμβατικού εξοπλισμού Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης
(υδρομετρητές) του Υποέργου 1 της υπ’ αριθ. 6344/15.5.2020
σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών
μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου
Σαρωνικού», χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να
επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των υδρομετρητών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €448.658,63 από χρηματοδότηση του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.)
για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος
Σαρωνικού (7η δόση επιχορήγησης) και β) κατανέμει το σχετικό ποσό
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €100.273,01 από το
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 20142020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) για την πράξη «Δομές παροχής
βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5003608 (4η δόση επιχορήγησης:
ποσό €52.967,03 για Κοινωνικό Παντοπωλείο & ποσό €47.305,98 € για
Κοινωνικό Φαρμακείο) και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με
την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου &

Προμηθειών.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 21/2022
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για την Πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο
««Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την επισκευή του
κλειστού ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"
λόγω ζημιών από πυρκαγιά – Προμήθεια κουφωμάτων και
υαλοπινάκων για την επισκευή του κλειστού ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" λόγω ζημιών από
πυρκαγιά»».
Καθορισμός αντικειμένου παρεχομένων υπηρεσιών - περιοχών
εντός των οποίων θα γίνουν οι εργασίες - διάρκεια αυτών,
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των υπ' αριθ. 14/2022 και
17/2022 μελετών, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση
των όρων της διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «Εργασίες
αποψίλωσης ξερών, καμένων και ογκωδών υλικών σε αγροτικές
οδούς στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού για την
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά - Εργασίες
λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και
φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού».
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Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 21/2022
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν της πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και γ) καταρτίζει τους
όρους της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο ««Προμήθεια
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την επισκευή του κλειστού ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" λόγω ζημιών από πυρκαγιά –
Προμήθεια κουφωμάτων και υαλοπινάκων για την επισκευή του
κλειστού ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" λόγω
ζημιών από πυρκαγιά»».
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Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού του
έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης/διαφυγής στην οδό
Αντισμηνάρχου Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου
Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από
πυρκαγιά».
Έγκριση της ««Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το
έργο «Αποχέτευση ομβρίων
περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε.
Αναβύσσου»» του Δήμου Σαρωνικού.
Έγκριση του Πρακτικού 6 της Επιτροπής του Διαγωνισμού με
τίτλο
«Διαμόρφωση
κοινόχρηστου
χώρου
πλατείας
Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων».
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Ομόφωνα, α) καθορίζει το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών,
την περιοχή εντός της οποίας θα γίνουν οι εργασίες και τη διάρκεια
αυτών, β) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπ’ αριθ. 14/2022
και 17/2022 μελετών, γ) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν της
πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και δ)
καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο
«Εργασίες αποψίλωσης ξερών, καμένων και ογκωδών υλικών σε
αγροτικές οδούς στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού για την
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά - Εργασίες
λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και φυτικών
αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού».
Ομόφωνα, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του ανοιχτού
διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης/διαφυγής
στην οδό Αντισμηνάρχου Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου
Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά».

Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης με
τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού
δικτύου» του διαγωνισμού «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος,
3ΑΑ, 3ΑΕ4, (άμμος - χαλίκι), ασφαλτομίγματος, ψυχρής
ασφάλτου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και προμήθεια
οικοδομικών υλικών και υλικών επισκευής πεζοδρομίων» του
Δήμου Σαρωνικού.
Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 του Δήμου Σαρωνικού.
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Ομόφωνα, εγκρίνει τη ««Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το
έργο «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου»»
του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 6 της επιτροπής του διαγωνισμού με
τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της
Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων», ήτοι συνεχίζει τον υπ’ αριθ.
180208 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
97 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Ομόφωνα,
τροποποιεί
τη
σύμβαση
με
τίτλο
«Προμήθεια
ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου» του διαγωνισμού
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4, (άμμος - χαλίκι),
ασφαλτομίγματος, ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση του οδικού
δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών επισκευής
πεζοδρομίων» του Δήμου Σαρωνικού με ισχύ από την ημερομηνία
υπογραφής της τροποποιημένης σύμβασης.
Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει τον Απολογισμό

έτους 2021 του Δήμου Σαρωνικού.
13.

Υποβολή Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου έτους 2022 για
τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου
Σαρωνικού.
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14.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €80.407,65 από
τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(Ο.Α.Ε.Δ.) για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ΕΤΩΝ στο Δήμο
Σαρωνικού για την περίοδο 1/11/2021 - 28/2/2022.
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15.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €40.968,00 από
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022
για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής
κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020.
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16.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €10.800,00 από
το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις
δομές των ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.
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17.

Έγκριση του Πρακτικού της υπ’ αριθ. 2/2022 συνεδρίασης της
Επιτροπής
Συμβιβαστικής
Επίλυσης
Διαφορών
και
Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
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18.

19.

20.

21.

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ’
αριθ. 5295/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 22204/2391/2021
ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου για την ακύρωση του υπ’ αριθ.
221/10.3.2021 Π.Κ.Α.Α.Χ.
Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ’
αριθ. 5296/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 22194/2389/2021
ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου Σαρωνικού για την ακύρωση
του υπ’ αριθ. 220/10-3-2021 Π.Κ.Α.Α.Χ.
Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’
αριθ. 622/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
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Ομόφωνα, συντάσσει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
έκθεση Εσόδων-Εξόδων A’ τριμήνου έτους 2022 για τον έλεγχο
υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με
την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου &
Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €80.407,65 από τον
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) για την
υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55 - 67 ΕΤΩΝ στο Δήμο Σαρωνικού για την περίοδο 1/11/2021
- 28/2/2022 και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €40.968,00 από το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για την
κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε
οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του Π.Δ. 71/2020 και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €10.800,00 από το
πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μέσω του
εθνικού τμήματος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για
την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας Δήμου
Σαρωνικού και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση
του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/2022 συνεδρίασης της
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του
Δήμου Σαρωνικού.
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.
Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ.
5295/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ως
εκ τούτου ο Δήμος Σαρωνικού θα προβεί στην πληρωμή του
αντίστοιχου ποσού.
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Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ.
5296/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ως
εκ τούτου ο Δήμος Σαρωνικού θα προβεί στην πληρωμή του
αντίστοιχου ποσού.
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Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ.
622/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ως εκ

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ. 59823/7361/2015
ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου για την ακύρωση του υπ’ αριθ.
11/2015 Π.Κ.Α.Α.Χ.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ717/2020
που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά της Περιφέρειας Αττικής
και κατά της υπ’ αριθ. 67844/2016 απόφασης επιβολής
διοικητικής κύρωσης.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ1484/2020
που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά της Περιφέρειας Αττικής
για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 848500/19-12-2019
απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ2804/2020
που άσκησε ο Μ.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού και κατά της με
αριθμό πρωτοκόλλου 7749/11-06-2020 απόφασης Δημάρχου
Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης
αίτησης
ασφαλιστικών
μέτρων
(ΓΑΚ/ΕΑΚ
47682/5160/2022) που άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του
Δήμου Μ.Σ., Σ.Σ., Ι.Κ. και Ν.Δ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ16583/2019
που άσκησε ο Γ.Β. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15750/2019
που άσκησε ο Κ.Θ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15767/2019
που άσκησε η Τ.Μ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ6010/2020
που άσκησε ο Α.Γ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ5274/2020
που άσκησε η Π.Έ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ4577/2020
που άσκησε η Λ.Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ5593/2020
που άσκησε ο Κ.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού.

τούτου ο Δήμος Σαρωνικού θα προβεί στην πληρωμή του αντίστοιχου
ποσού.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

187

Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Το θέμα είχε συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και μπήκε ξανά εκ
παραδρομής.

189

Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με
συνολική αμοιβή €149,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των νομίμων
εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.
Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

194

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

33.

34.

35.

36.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ4733/2020
που άσκησε ο Τ.Σ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ1849/2021
που άσκησε ο Π.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3848/2020
που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο
«BLUEBEACH» κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης περί εισήγησης εξώδικου συμβιβασμού
σύμφωνα με την από 17-5-2022 και με αριθ. πρωτ. 8500
πρόταση πρόσκληση για εξώδικο συμβιβασμό της ομόρρυθμης
εταιρείας TRUCKSERVICE - Β. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

200

Ομόφωνα, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης
επί του σχετικού εξωδικαστικού συμβιβασμού, συνολικού ύψους
€223.200,00.

Καλύβια, 10/06/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

