ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 9/5/2022
ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου
επί συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα
προσωρινής διαταγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 41182/4454/2022) που
άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου Κ.Μ. και Ο.Ε. κατά
του Δήμου Σαρωνικού.
Έγκριση του 5ου Λογαριασμού της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού
και
ανίχνευσης
διαρροών
μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης
Δήμου Σαρωνικού».
Έγκριση του 2ου Λογαριασμού για τη ««Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής εντός
σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου»» του Δήμου Σαρωνικού.
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Ομόφωνα, 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.
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Έγκριση της δεύτερης (2ης) παράτασης της υπ’ αριθ. 6344/1505-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006709782 2020-05-15) σύμβασης της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία
συστήματος
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού
και
ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των
δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού».
Έγκριση
Πρακτικού
της
Επιτροπής
του
Διαγωνισμού
«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου – πλατείας Λαγονησίου επί
της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων» του Δήμου
Σαρωνικού.
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6.

Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού
«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε
Δημοτικά Κτίρια του Δ. Σαρωνικού».
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7.

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας για τη
μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Γυμνασίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σαρωνίδας.
Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας για τη
μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση τμημάτων των υπηρεσιών
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Ομόφωνα, εγκρίνει τον 5ο Λογαριασμό της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών
διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού»
συνολικού ποσού €211.294,28 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ομόφωνα,
εγκρίνει
τον
2ο Λογαριασμό
για
τη
««Μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων
περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου»» του Δήμου Σαρωνικού,
συνολικού ποσού 1.450,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ομόφωνα, εγκρίνει τη δεύτερη (2η) παράταση της υπ’ αριθ. 6344/1505-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006709782 2020-05-15) σύμβασης της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
συστήματος τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών
μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου
Σαρωνικού» ήτοι έως την 31.12.2022.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού
«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου – πλατείας Λαγονησίου επί της
Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων», ήτοι α) συμμορφώνεται με
την υπ’ αριθ. Σ636/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και β) αποφασίζει
την επανάληψη του σχετικού σταδίου ελέγχου των προσφορών του
Διαγωνισμού πριν τις σχετικές αναδείξεις.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού
«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά
Κτίρια του Δ. Σαρωνικού» ήτοι: α) κηρύσσει ως άγονο τον σχετικό
ανοικτό
ηλεκτρονικό
διαγωνισμό
και
β)
αποφασίζει
την
επαναπροκήρυξη του έργου.
Ομόφωνα, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας για
τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Γυμνασίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σαρωνίδας.
Ομόφωνα, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας για
τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση τμημάτων των υπηρεσιών ύδρευσης
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9.

ύδρευσης και καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας
Καλυβίων.
Επιλογή τρόπου ανάθεσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης
για τον διαγωνισμό με τίτλο ««Πρόσκληση με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια υλικών επισκευής πεζοδομίων»» του Δήμου
Σαρωνικού.

και καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων.
102

Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «Υδρογεωτεχνική μελέτη νέου
κοιμητηρίου Διοικητικής Κοινότητας Αναβύσσου» του Δήμου
Σαρωνικού.
11. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €82.000,00 από
το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022
(πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του
Δήμου Σαρωνικού.
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12.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €64.782,00 από
το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για
την
κάλυψη
της
δαπάνης
μισθοδοσίας
προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου
Σαρωνικού για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022
(υπόλοιπο 50%).
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13.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €62.124,00 από
το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του
ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) για την πράξη
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ
5002642 (4η δόση επιχορήγησης).
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14.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €2.776,52 από
το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Εθνικού Τμήματος του
Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τον καθαρισμό και τη
συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων
υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
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15.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €170.089,86
από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης
μακροχρόνια άνεργων ηλικίας 55-67 ετών στο Δήμο Σαρωνικού
για την περίοδο 18.1.2021-31.8.2021.
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16.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €53.647,50 από
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10.
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Ομόφωνα, α) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν της πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και β) καταρτίζει τους
όρους της διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο ««Πρόσκληση με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια υλικών επισκευής πεζοδομίων»» του Δήμου
Σαρωνικού.
Ομόφωνα, εγκρίνει-παραλαμβάνει τη μελέτη «Υδρογεωτεχνική μελέτη
νέου κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου» του Δήμου
Σαρωνικού.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €82.000,00 από το Υπουργείο
Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 (πρώην ΣΑΤΑ) για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σαρωνικού και β)
κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €64.782,00 από το Υπουργείο
Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας των σχολικών
μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού για το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 (υπόλοιπο 50%) και β) κατανέμει το σχετικό
ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €62.124,00 το συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5002642 (4η δόση επιχορήγησης) και β)
κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €2.776,52 από το Υπουργείο
Εσωτερικών μέσω του Εθνικού Τμήματος του Προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων για
τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων
υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια
περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021
και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €170.089,86 από τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την υλοποίηση του
προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια άνεργων ηλικίας 55-67 ετών
στο Δήμο Σαρωνικού για την περίοδο 18.1.2021-31.8.2021 και β)
κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €53.647,50 από το Υπουργείο

το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης έως και της 3ης μηνιαίας
κατανομής Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους
2022 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
(Τακτική Επιχορήγηση).
Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
18. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
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Λήψη απόφασης περί ανάγκης ανάθεσης παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ) του
Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation –
GDPR).
20. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την
επίδοση της υπ’ αρ. 3110/2022 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.

112

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’
αρ. 4811/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήμα: 31ο Μονομελές).
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Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της με αριθμό καταθέσεως Ε3231/2020 Αιτήσεως
Αναιρέσεως της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το
δ.τ. «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού.
23. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της με αριθμό καταθέσεως Ε2821/2020 Αιτήσεως
Αναιρέσεως της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το
δ.τ. «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού.
24. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ12530/8-82019 που άσκησε ο Ι.Κ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
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17.

19.

21.

22.
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Εσωτερικών της 1ης έως και της 3ης μηνιαίας κατανομής Κ.Α.Π.
επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2022 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα
και επενδυτικές δραστηριότητες (Τακτική Επιχορήγηση) και β)
κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.362,36 και β)
εγκρίνει την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
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, διαπιστώνει την ανάγκη κάλυψης της υπηρεσίας παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ)
του Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) καθώς στις
29.5.2022 τερματίζεται η ενεργή σχετική σύμβαση.
Ομόφωνα, ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα
Ελένη για την επίδοση της υπ’ αρ. 3110/2022 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με συνολική αμοιβή €43,40
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και €3,40 σε περίπτωση θυροκόλλησης
Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ.
4811/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και β)
ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €291,40
πλέον ΦΠΑ και σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές που ορίζονται στο
σχετικό Παράρτημα του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).
Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων.

117

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

Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με Γ.Α.Κ. 6431/2016 που άσκησαν
από κοινού οι εταιρείες με δ.τ. «ΚΑΛΥΨΩ» και «Τζώνη Α. –
Σταματοπούλου Μ. ΙΚΕ» κατά του Δήμου Σαρωνικού.
26. Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη προσφυγής και αίτησης
αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 51/2020 αποφάσεως του
Λιμεναρχείου Σαρωνικού περί επιβολής διοικητικής ποινής στον
Δήμο Σαρωνικού.
27. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 104649/3776/2015) που
άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου Π.Ι., Ζ.Λ., Π.Σ.Μ. και Μ.Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
28. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 32397/1102/2022) που
άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου Μ.Σ. του Σ., Σ.Σ.
του Κ., Ι.Κ. του Θ. και Ν.Δ. του Σ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
29. Λήψη απόφασης περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη
δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεωλυτικού
δανείου ποσού €100.000,00 (σχετ. υπ' αριθ. 60/2022 απόφαση
ΟΕ) για την εκτέλεση του έργου «Η Επανάσταση στην Αττική. Η
συμβολή των χωριών στην εθνεγερσία.» ενταγμένο στο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
25.
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Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, ορίζει ως πληρεξούσιο
δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων.
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Ομόφωνα, αποφασίζει τη μη άσκηση προσφυγής και αίτηση αναστολής
κατά της υπ’ αριθ. 51/2020 απόφασης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

120

Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με
συνολική αμοιβή €204,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των νομίμων
εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων.
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Ομόφωνα, ορίζει ως συμβολαιογράφο για τη σύνταξη δανειστικού
συμβολαίου την κα Μαρία Ζαφειροπούλου, με αμοιβή €700,00.

Καλύβια, 9/5/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

