
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 22/11/2022 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την 
πολεοδόμηση (ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής Β’ 
κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας 
Αναβύσσου του Ν. Αττικής.» 

388 Ομόφωνα, εγκρίνει το σχετικό αίτημα παράτασης ήτοι η «Εκπόνηση 
μελετών για την πολεοδόμηση (ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής 
Β’ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου 
του Ν. Αττικής» έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης έως τις 20.10.2025.  

2.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της Τροποποιημένης 
Σύμβασης του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

389 Ομόφωνα, εγκρίνει το σχετικό αίτημα παράτασης της τροποποιημένης 
σύμβασης του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ήτοι παρατείνει την 
ισχύ της μέχρι τις 14.5.2023.  

3.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού – ρούχα» 
του Δήμου Σαρωνικού. 

390 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού – ρούχα» του 
Δήμου Σαρωνικού ήτοι αναδεικνύει την «TREND CONCEPT 
INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως ανάδοχο της προμήθειας με 
συνολική προσφορά €74.200,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

4.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης 
και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών 
προσώπων αυτού για 3 έτη». 

391 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και 
λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού 
για 3 έτη ήτοι αναδεικνύει την «ΣΙΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ» ως ανάδοχο της 
προμήθειας. 

5.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση - ανακαίνιση του 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου» του Δήμου Σαρωνικού περί οψιγενών 
μεταβολών. 

392 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση - ανακαίνιση του παλαιού 
Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου» του Δήμου Σαρωνικού ήτοι εγκρίνει τη δήλωση οψιγενών 
μεταβολών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

6.  Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου 
χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της 
Δ.Ε. Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού. 

393 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό κατακύρωσης της Επιτροπής 
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου 
χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. 
Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού ήτοι αναδεικνύει ως οριστικό 
ανάδοχο του έργου την «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
με μέση έκπτωση (ε.μ) 9,01 % και σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς 
Φ.Π.Α  €421.941,27.   

7.  Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Χαρακτηρισμού 
Εδάφους του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού».   

394 Ομόφωνα, συγκροτεί τη σχετική Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδάφους του 
έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
Δήμου Σαρωνικού» αποτελούμενη από: 1.Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο 



Μηχανικό, 2.Παπαϊωάννου Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό και 
3.Kαραγεώργο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό.  

8.  Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής και 
ελέγχου ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 
Σαρωνικού».  

395 Ομόφωνα, συγκροτεί τη σχετική Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδάφους του 
έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
Δήμου Σαρωνικού» αποτελούμενη από: 1.Παπαϊωάννου Αναστάσιο, 
Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ, 2.Μπαλάσκα Δέσποινα, Πολιτικό Μηχανικό 
και 3.Kαραγεώργο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό.  

9.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €41.790,48 από 
το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
ΙΧ με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Εθνικού 
Τμήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τις  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».  

396 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €41.790,48 από το 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ με τίτλο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών μέσω του Εθνικού Τμήματος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ 
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και β) κατανέμει  
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου 
& Προμηθειών. 

10.  Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 377/22 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής περί αιτήματος τροποποίησης (2η) 
της σύμβασης με τίτλο «Αντικατάσταση Ελαστικών 
Μεταφορικών Μέσων για δύο (2) έτη» του Δήμου Σαρωνικού.  

397 Ομόφωνα, τροποποιεί την υπ’ αριθ. 377/22 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνοντας πια και τις σχετικές τιμές τεμαχίων των 
τύπων των ελαστικών.         

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

398 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.  

12.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας ή μη τήρησης του 
Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος του Δήμου Σαρωνικού. 

399 Ομόφωνα, διαπιστώνει την αδυναμία κάλυψης της υποχρέωσης τήρησης 
του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος του Δήμου Σαρωνικού.  

13.  Έγκριση Πρακτικού της Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για 
την απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) 
δωδεκάμηνης διάρκειας όπως ορίζεται στην από 
18599/26.10.2022 διακήρυξη του Δημάρχου Σαρωνικού. 

400 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της Φανερής Πλειοδοτικής 
Δημοπρασίας για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) 
δωδεκάμηνης διάρκειας ήτοι την κατακυρώνει υπέρ της «RECYCLING 
CARS ΜΟΝ. ΙΚΕ» με προσφορά που ανήλθε στο ποσό των 62,00 ανά 
όχημα και η οποία ήταν και η καλύτερη.    

14.  Λήψη απόφασης περί ανοίγματος λογαριασμού στην Εθνική 
Τράπεζα, στο πλαίσιο εισαγωγής αυτοματοποιημένων 
πληρωμών στον Δήμο Σαρωνικού.   

401 Ομόφωνα, αποφασίζει το άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, 
στο πλαίσιο εισαγωγής αυτοματοποιημένων πληρωμών στον Δήμο 
Σαρωνικού.  

15.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος συμμετοχής του Δήμου 
Σαρωνικού στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-
67 για την ανάγκη κάλυψης δύο (2) θέσεων στην Υπηρεσία 
Ύδρευσης. 

402 Ομόφωνα, εγκρίνει το αίτημα συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στο 
πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 για την ανάγκη 
κάλυψης δύο (2) θέσεων στην Υπηρεσία Ύδρευσης ως εξής: Δύο (2) 
άτομα ΥΕ Εργατών ’Υδρευσης.   

16.  Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού έτους 2022 του ΝΠΔΔ 
«Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού.   

403 Ομόφωνα, εγκρίνει την Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού έτους 2022 
του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού.  

17.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον διακανονισμό οφειλών που 
προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής εισφοράς γης και 
μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για την Ά Κατοικία 
Αναβύσσου.  

404 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, αποφασίζει τον ορισμό 
των αριθμό των σχετικών δόσεων σε δέκα οκτώ (18) 6μηνιαίες 
σύμφωνα με τον Ν.4315/14.   



18.  Λήψη απόφασης επί δεδομένων σύμβασης μίσθωσης 
διαχείρισης σταθμού βάσης της εταιρείας «WIND» από την 
εταιρεία «VANTAGE TOWERS» στην περιοχή «Καταφύγι» 
Παλαιάς Φώκαιας.      

405 Ομόφωνα, αποφασίζει όπως οριστεί το σχετικό μίσθωμα διαχείρισης 
σταθμού βάσης της εταιρείας «WIND» από την εταιρεία «VANTAGE 
TOWERS» στην περιοχή «Καταφύγι» Παλαιάς Φώκαιας στα 
€1.000/μήνα.   

19.  Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 384/22 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 
επί συζήτησης μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής με 
ΓΑΚ/ΕΑΚ 104152/11828/2022 που άσκησαν από κοινού οι 
υπάλληλοι Τ.Ζ., Κ.Γ., Α.Η., Τ.Ε., Τ.Π., Δ.Π. και Τ.Ε. κατά του 
Δήμου Σαρωνικού.     

406 Κατά πλειοψηφία, αποφασίζει την μη ανάκληση της υπ’ αριθ. 384/22 
απόφασής της.  

20.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Έφεσης του Δήμου με ΑΒΕΜ ΕΦ1488/15-06-
2022 κατά της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 
για την εξαφάνιση της με αριθμό 13888/20-12-2021 οριστικής 
αποφάσεως του Δ.Π.Α. 

407 Ομόφωνα, αποφασίζει τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €422,84 με 
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι του Κώδικα 
Δικηγόρων.  

21.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Έφεσης του Δήμου με ΑΒΕΜ ΕΦ2141/20-09-
2022 κατά της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 
για την εξαφάνιση της με αριθμό Α4811/2022 οριστικής 
αποφάσεως του Δ.Π.Α. 

408 Ομόφωνα, αποφασίζει τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €422,84 με 
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι του Κώδικα 
Δικηγόρων. 

22.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Έφεσης του Δήμου με ΑΒΕΜ ΕΦ1519/20-06-
2022 κατά της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 
για την εξαφάνιση της με αριθμό 2626/28-02-2022 οριστικής 
αποφάσεως του Δ.Π.Α. 

409 Ομόφωνα, αποφασίζει τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €422,84 με 
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι του Κώδικα 
Δικηγόρων. 

23.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Έφεσης του Δήμου με ΑΒΕΜ ΕΦ1486/15-06-
2022 κατά της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 
για την εξαφάνιση της με αριθμό 13885/20-12-2021 οριστικής 
αποφάσεως του Δ.Π.Α. 

410 Ομόφωνα, αποφασίζει τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €422,84 με 
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι του Κώδικα 
Δικηγόρων. 

24.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Έφεσης του Δήμου με ΑΒΕΜ ΕΦ1778/13-07-
2022 κατά της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 
για την εξαφάνιση της με αριθμό 13891/20-12-2021 οριστικής 
αποφάσεως του Δ.Π.Α. 

411 Ομόφωνα, αποφασίζει τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €422,84 με 
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι του Κώδικα 
Δικηγόρων. 

25.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Έφεσης του Δήμου με ΑΒΕΜ ΕΦ1487/15-06-
2022 κατά της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 
για την εξαφάνιση της με αριθμό 13886/20-12-2021 οριστικής 
αποφάσεως του Δ.Π.Α. 

412 Ομόφωνα, αποφασίζει τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €422,84 με 
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι του Κώδικα 
Δικηγόρων. 

26.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί 
της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 80679/3363/2022 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία 
Ν.4335/2015) που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του 

413 Ομόφωνα, ορίζει τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη 
Σπυρίδωνα.  



Δήμου Σαρωνικού. 
 

27.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ΓΑΚ/ΕΑΚ 
49557/5360/2022 ασκηθείσα από τους υπαλλήλους Κ.Ε., Κ.Β. 
και Ν.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

414 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον έμμισθο δικηγόρο του 
Δήμου κ. Καμηλαράκη Βασίλειο.  

28.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 2254/10-11-2022 (ΑΔΑ ΩΥΡ3Ω1Ξ-ΛΡΧ) 
Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί ορισμού δικαστικού 
επιμελητή, από την Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητάς 
της. 

415 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2254/10-11-2022 (ΑΔΑ ΩΥΡ3Ω1Ξ-
ΛΡΧ) Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού ήτοι ορίζει τη δικαστικό 
επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για τις σχετικές επιδόσεις 
με συνολική αμοιβή €155,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
€10,20 σε περίπτωση θυροκόλλησης.  

29.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 2268/14-11-2022 (ΑΔΑ Ψ82ΧΩ1Ξ-ΣΑ6) 
Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί ορισμού πληρεξούσιου 
δικηγόρου, από την Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητάς 
της. 

416 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2268/14-11-2022 (ΑΔΑ Ψ82ΧΩ1Ξ-
ΣΑ6) Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού ήτοι ορίζει ως πληρεξούσιο 
δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.  

30.  Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 55/2022 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Αμοιβών–ειδική 
διαδικασία).   

417 Ομόφωνα, αποφασίζει τη συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 55/2022 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Αμοιβών–
ειδική διαδικασία). 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                Καλύβια, 23/11/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                      

                                                                                                                                                                             

        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ     

 

                                                                                                    


