
 

                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  11/8/2022 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1724/09-08-2022 (ΑΔΑ 
ΨΑΝ6Ω1Ξ-ΓΚ6) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού 
επιμελητή. 

264 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1724/09-08-2022 (ΑΔΑ ΨΑΝ6Ω1Ξ-
ΓΚ6) Απόφαση Δημάρχου ήτοι ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου 
Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για τις σχετικές επιδόσεις (τρείς) με συνολική 
αμοιβή €155,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

2.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος 2η τροποποίησης της σύμβασης 
με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού – 
Γάλα (Κατηγορία 2)» του αναδόχου οικονομικού φορέα 
«ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του διαγωνισμού 
με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και 
των Νομικών Προσώπων αυτού». 

265 Ομόφωνα, τροποποιεί τη σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια ειδών 
διατροφής του Δήμου Σαρωνικού – Γάλα (Κατηγορία 2)» ήτοι 
αποφασίζει όπως κάνει μερικώς δεκτό το σχετικό αίτημα του αναδόχου 
οικονομικού φορέα «ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» με 
τελική ανατίμηση της τιμής των προϊόντων που προμηθεύει τον Δήμο 
κατά 15%.      

3.  Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της από 
20.11.2020 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ 5733/4256/2022 Έφεσης 
ασκηθείσας από τους υπαλλήλους του Δήμου Κ.Δ., Α.Δ., Κ.Χ., 
Μ.Ξ., Ν.Σ., Π.Α., Β.Κ., Σ.Ο., Τ.Γ. και Ν.Π. 

266 Ομόφωνα, ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα 
Ελένη για τη σχετική επίδοση με συνολική αμοιβή €43,40 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και €3,40 σε περίπτωση θυροκόλλησης.          
 

4.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για 
ενέργειες στο πλαίσιο της από 18.05.2015 αγωγής του Π.Π. του 
Γ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

267 Ομόφωνα, α) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη δικηγορική εταιρεία 
«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή 
€750,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με τις νόμιμες 
αμοιβές που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του Ν.4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208) και β) ορίζει τη δικαστικό επιμελητή 
Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για τις επιδόσεις (δύο) της σχετικής 
προσεπίκλησης με συνολική αμοιβή €86,80 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% και €6,80 σε περίπτωση θυροκολλήσεων.   

5.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 
αριθ. 55/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.  

268 Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 
55/2022 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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