
 

                                              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  28/06/2022 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη 

επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων 

και Δανείων για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης 

Δήμου Σαρωνικού», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  με την αριθ. πρωτ. 

9086/2021-12.01.2022 (ΑΔΑ: 63ΖΩ46ΜΤΛ6-ΗΣΛ) απόφαση 

ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών. 

201 Ομόφωνα, αποδέχεται τους όρους για τη λήψη επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων για  το 

έργο  «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού», 

ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  με 
την αριθ. πρωτ. 9086/2021-12.1.2022 (ΑΔΑ: 63ΖΩ46ΜΤΛ6-

ΗΣΛ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών. 

2.  Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη 

επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων 

και Δανείων για το έργο «Αστική αναζωογόνηση Δήμου 
Σαρωνικού», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης»  με την αριθ. πρωτ. 11514/2021-7.4.2022 

(ΑΔΑ: 6Ν9646ΜΤΛ6-1Δ4) απόφαση ένταξης του Υπουργού 

Εσωτερικών. 

202 Ομόφωνα, αποδέχεται τους όρους για τη λήψη επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων για  το 

έργο «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Σαρωνικού», ενταγμένου στο 
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  με την αριθ. πρωτ. 

11514/2021-7.4.2022 (ΑΔΑ: 6Ν9646ΜΤΛ6-1Δ4) απόφαση ένταξης του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

 

3.  Έγκριση του 2ου Λογαριασμού της μελέτης «ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ». 

203 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 2ο Λογαριασμό της μελέτης «ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», συνολικού ποσού 

€5.368,95  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

4.  Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 336/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση-παραλαβή της μελέτης 
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για 

το Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας». 

204 Ομόφωνα, αποφασίζει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 336/2021 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ορθό.  

5.  Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 337/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση-παραλαβή της μελέτης 

««Τοπογραφικές εργασίες για την ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου στη 

θέση «Γερακίνα» Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου 
Σαρωνικού»». 

205 Ομόφωνα, αποφασίζει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 337/2021 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ορθό.  

6.  Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το 
έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 

χώρων Δ. Σαρωνικού». 

206 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για 
το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 

Δ. Σαρωνικού», ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη, τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με συνολική προσφορά €92.023,50 χωρίς Φ.Π.Α. 

7.  Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το 

έργο «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σαρωνικού 
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017». 

207 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για 

το έργο «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σαρωνικού στις 
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό 

μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ 



ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» με συνολική προσφορά €150.118,66 χωρίς Φ.Π.Α.  

8.  Έγκριση Πρακτικού 2 του διαγωνισμού με τίτλο «Καινοτόμες 
Πολιτιστικές εφαρμογές και τεκμηρίωση της Αρβανίτικης 

συμμετοχής στην Επανάσταση του 21». 

208 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 του διαγωνισμού με τίτλο 
«Καινοτόμες Πολιτιστικές εφαρμογές και τεκμηρίωση της Αρβανίτικης 

συμμετοχής στην Επανάσταση του 21», ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό 

ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΦΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. (INTEROPTICS AE) με συνολική  

προσφοράς €88.288,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

9.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης με 

τίτλο «Αντικατάσταση Ελαστικών Μεταφορικών Μέσων για δύο 

(2) έτη». 

209 Ομόφωνα, τροποποιεί τη σύμβαση με τίτλο «Αντικατάσταση Ελαστικών 

Μεταφορικών Μέσων για δύο (2) έτη».  

10.  Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς για την ««Επικαιροποίηση 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης για το έργο «Αλιευτικό Καταφύγιο 

Παλαιάς Φώκαιας»  του Δήμου Σαρωνικού»» από την «ΑΙΓΕΑΣ 

ΑΜΚΕ». 

210 Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά.  

11.  Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς για την «Προμήθεια - 

τοποθέτηση καμερών στους εξωτερικούς χώρους του 2ου 

Γυμνασίου Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού από την «ΑΙΓΕΑΣ 

ΑΜΚΕ». 

211 Κατά πλειοψηφία, αποδέχεται τη σχετική δωρεά. 

12.  Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς για την «Προμήθεια και 

μεταφορά ασφαλτομίγματος για διάστρωση οδών στο Δήμο 
Σαρωνικού» από την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ». 

212 Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά. 

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

213 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. 

14.  Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από την καρτέλα του 

οφειλέτη Τ.Ε. του Σ. λόγω εξόφλησής του. 

214 Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή ποσού από την καρτέλα του οφειλέτη 

Τ.Ε. του Σ. λόγω εξόφλησής του. 

15.  Αναμόρφωση (1η) Προϋπολογισμού της ΚΕΔΣΑ Δήμου 

Σαρωνικού έτους 2022. 

215 Ομόφωνα, εγκρίνει την Αναμόρφωση (1η) Προϋπολογισμού της ΚΕΔΣΑ  

Δήμου Σαρωνικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2022 

απόφασή της ΚΕΔΣΑ. 

16.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ 

αριθ. 3930/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Ε.ΑΚ. 43018/4279/2015 

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ασκηθείσας από την Β.Α. κατά 
του Δήμου Σαρωνικού. 

216 Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 

3930/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

17.  Έγκριση απόφασης δημάρχου υπ’ αριθ. 1374/23-6-2022 περί 
ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου. 

217 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1374/23-6-2022  απόφαση Δημάρχου 
ήτοι 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. 

18.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί 

218 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 

Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.  



της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 41918/1792/2022 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία 

Ν.4335/2015) που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την 

επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου 
Σαρωνικού.  

19.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6289/26-

10-2020 που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατά της Γενικής Διευθύντριας 

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ για την ακύρωση 
της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/71046/4884/20-07-2020 

απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης.  

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

20.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής 

(ΓΑΚ/ΕΑΚ 59421/6670/2022) που άσκησαν οι υπάλληλοι του 

Δήμου Σ.Μ. και Κ.Α.  κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

220 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, ορίζει ως πληρεξούσιο 

δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.  

                                                                                        

                                                                                                                                                                                Καλύβια, 29/06/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             

        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                                                                                                                               

        


