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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ε.Η.Δ.
Αποδοχή
και
κατανομή
χρηματοδότησης
ποσού
€125.000,00 από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.) για την Πράξη
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019
Κ.Σ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (6η δόση
επιχορήγησης).
Ε.Η.Δ. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού €148.490,50 από το
πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ»
με
τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Εθνικού
τμήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για την
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κ.μ.
του Δήμου Σαρωνικού».
Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης αποδοχής αλλαγής υλικού κατά την
παραλαβή της «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού»
(σχετική με την υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτη).
Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων και λογισμικού για την οικονομική και τεχνική
υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού».
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Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού
έτους 2022.
Έγκριση του 9ου Λογαριασμού για την «Ολοκλήρωση της μελέτης
Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της
περιοχής "ΠΑΡΑΛΙΑΣ" Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».
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Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
«Προμήθεια ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων
και προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου οχήματος με
γερανό και αρπάγη» του Δήμου Σαρωνικού.

401

Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €125.500,00 από χρηματοδότηση του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.)
για την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 Κ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που
υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (6η δόση επιχορήγησης) και β) κατανέμει
το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €148.490,50 από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω
του Εθνικού τμήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για
την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κ.μ. του
Δήμου Σαρωνικού» και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, αποδέχεται την αλλαγή υλικού κατά την παραλαβή της
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των
παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού» (σχετική με την υπ’ αριθ.
14/2020 μελέτη).
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
«Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων και λογισμικού για την οικονομική και τεχνική υπηρεσία
του Δήμου Σαρωνικού» ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της προμήθειας την
«SOFLAND
M.
ΕΠΕ»
με
συνολική
προσφορά
€54.919,60
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ομόφωνα, καταρτίζει το σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού
έτους 2022 και εισηγείται αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ομόφωνα, εγκρίνει τον 9ο Λογαριασμό για την «Ολοκλήρωση της
μελέτης Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της
περιοχής "ΠΑΡΑΛΙΑΣ" Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» συνολικού
ποσού €12.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
«Προμήθεια ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και
προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και
αρπάγη» του Δήμου Σαρωνικού ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της
προμήθειας την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε»
προσφορά €279.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8.

Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
«Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων-Μηχανημάτων
Έργου Δήμου Σαρωνικού».
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9.

Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
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10.

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς
καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων
Καλυβίων, Κουβαρά και Αναβύσσου.
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Έγκριση του Πρακτικού της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του
Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εξειδίκευση δαπανών για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων
εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των
Θεοφανείων καθώς και της τελετής βράβευσης μαθητών για την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 147/21 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) της ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους
2021.
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συνολική

Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
«Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων-Μηχανημάτων Έργου
Δήμου Σαρωνικού» ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της υπηρεσίας την «Β.
ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ (Δ.Τ. ΤΡΑΚΣΕΡΒΙΣ - TRUCKSERVICE)» με
συνολική προσφορά €190.358,28 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €181,00 και β)
εγκρίνει την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς
καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων
Καλυβίων, Κουβαρά και Αναβύσσου σύμφωνα με την εισήγηση της
Υπηρεσίας.
Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.

Ομόφωνα, εξειδικεύει τις δαπάνες για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων
εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων
καθώς και της τελετής βράβευσης μαθητών για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 147/21 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.

15.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (ΠΡ6456/3-72018) που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά της Περιφέρειας
Αττικής και κατά της υπ’ αριθ. 96802/2018 απόφασης επιβολής
διοικητικής κύρωσης της Περιφέρειας Αττικής.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

16.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Αίτησης Ακυρώσεως με αριθμό καταχώρησης
ΑΚ1821/3-11-2021 που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της Α.Ε.Π.Π.
και κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Αίτησης Ακυρώσεως με αριθμό καταχώρησης
ΑΚ1229/2020 που άσκησε ο Σ.Ε. κατά του Δήμου Μαρκοπούλου,
του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφέρειας Αττικής και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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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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Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης
αίτησης
ασφαλιστικών
μέτρων
(ΓΑΚ/ΕΑΚ
80640/8704/2021) που άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του
Δήμου Α.Ι., Π.Ι., Μ.Ν., Μ.Γ., Χ.Ι., Τ.Ν., Μ.Κ., Δ.Χ. και Π.Β. κατά
του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης περί σύνταξης και επίδοσης εξώδικης δήλωσηςπρόσκλησης συμμόρφωσης επί θέματος αποκατάστασης ζημιών
οικιακού φρεατίου ύδρευσης μετά από τραυματισμούς πολιτών.
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Έγκριση της υπ’ αριθ. 2773/2021 Απόφασης
Σαρωνικού περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.
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Δημάρχου

413

Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με
συνολική αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των
ελαχίστων νομίμων εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών
(άρθρο 58 παρ.3, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι, του ν.
4194/2013).
Ομόφωνα, αποφασίζει α) όπως η νομική υπηρεσία του Δήμου συντάξει
εξώδικη δήλωση-πρόσκληση συμμόρφωσης επί θέματος αποκατάστασης
ζημιών οικιακού φρεατίου ύδρευσης μετά από τραυματισμούς πολιτών
και β) ορίζει τη δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Εφετείου
Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για τη άνωθεν σχετική επίδοση με συνολική
αμοιβή €90,52 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του πίνακα
αμοιβών επιδόσεων των δικαστικών επιμελητών.
Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2773/2021 Απόφασης Δημάρχου
Σαρωνικού ήτοι ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου
Φωτεινή με συνολική αμοιβή €204,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει
των ελαχίστων νομίμων εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων
αμοιβών (άρθρο 58 παρ.3, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι, του ν.
4194/2013).
Καλύβια, 16/12/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

