
                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  16/05/2022 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση 

της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 

(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σαρωνικού», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 

123 Ομόφωνα, αποφασίζει την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για 

τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σαρωνικού», στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».   

2.  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" με 

κωδικό 14.30.1.3 και τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την 

εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για 

ανθρώπινη κατανάλωση» στον άξονα προτεραιότητας 14 
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

124 Ομόφωνα, εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της 
ΕΥΔΕΠ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ" με κωδικό 14.30.1.3.   

3.  Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου 

Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του 
Δήμου Σαρωνικού.  

125 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου 

Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του Δήμου 
Σαρωνικού, ήτοι: α) αποκλείει τον οικονομικό φορέα «NOVACO Θ 

ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ» από την περαιτέρω 

διαδικασία και β) κηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.t. Green 
Construction» με μέση έκπτωση (Εμ) 20,50% και συνολικό 

προσφερόμενο ποσό €503.389,42 (χωρίς ΦΠΑ).                                                                                                                                                                                              

4.  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 19/2022 
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης,  κατάρτιση των όρων 

της διακήρυξης και έγκριση πολυετούς δέσμευσης για τον 

διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ 

3 ΕΤΗ ». 

126 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 19/2022 
μελέτης, β) καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοιχτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού γ) εγκρίνει τη σχετική πολυετή δέσμευση και 

δ) καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ».     

5.  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2022 

μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

της διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Έξοδα 

ναυαγοσωστικών υπηρεσιών Δήμου Σαρωνικού (Ναυαγοσώστες, 

127 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2022 

μελέτης, β) καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτός της πρόσκλησης με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και γ) καταρτίζει τους 

όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 



Σκάφος, Εξοπλισμός κλπ) – Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 

κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σαρωνικού έτους 

2022».   
 

«Έξοδα ναυαγοσωστικών υπηρεσιών Δήμου Σαρωνικού 

(Ναυαγοσώστες, Σκάφος, Εξοπλισμός κλπ) – Υπηρεσίες 

ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σαρωνικού 
έτους 2022».     

6.  Καθορισμός αντικειμένου παρεχομένων υπηρεσιών, περιοχή 
εντός της οποίας θα γίνουν οι εργασίες και διάρκεια αυτών για 

την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες μεταφοράς από την 

αποψίλωση των καμένων και λοιπών υλικών, λειοτεμαχισμός και 

εναπόθεση σε αδειοδοτημένους χώρους για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά» του Δήμου Σαρωνικού 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/20.  

128 Ομόφωνα, καθορίζει το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την 
περιοχή εντός της οποίας θα γίνουν οι εργασίες και διάρκεια αυτών για 

την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες μεταφοράς από την αποψίλωση των 

καμένων και λοιπών υλικών, λειοτεμαχισμός και εναπόθεση σε 

αδειοδοτημένους χώρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών 
από πυρκαγιά» του Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με το άρθρο 117 του 

Ν.4674/20.      

7.  Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 (Πυρασφάλεια). 

129 Ομόφωνα, εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ήτοι: α) 6 (έξι) ατόμων ΥΕ 

εργατών πυροπροστασίας και β) 1 (ενός) ατόμου ΔΕ Οδηγών Γ’ 

κατηγορίας που θα απασχολούνται στην πυρασφάλεια (σύνολο επτά 7), 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων 

(4) μηνών για να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες της 

αντιπυρικής περιόδου.   

8.  Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού ή μη ημερομηνίας 

δικασίμου Εφέσεως επί της υπ’ αρ. 1107/2020 εκδοθείσας 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργατικές 

Διαφορές) με ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες τους υπαλλήλους 
του Δήμου Κ.Δ., Α.Δ., Κ.Χ., Μ.Ξ., Ν.Σ., Π.Α., Χ.Ε., Β.Κ., Σ.Ο., 

Τ.Γ. και Ν.Π.    

 

130 Ομόφωνα, α) αποφασίζει τον προσδιορισμό ημερομηνίας δικασίμου 

Έφεσης επί της υπ’ αριθ. 1107/2020 εκδοθείσας αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο 

τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα και γ) ορίζει 
τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για την 

σχετική επίδοση και με συνολική αμοιβή €43,40 συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και €3,40 σε περίπτωση θυροκόλλησης.   

9.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής 

διαταγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 43598/4680/2022) που άσκησαν από 
κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου Μ.Μ., Π.Γ., Μ.Ι., Α.Α., Β.Ε., Σ.Γ., 

Κ.Β., Τ.Γ., Χ.Ι., Β.Γ. και Ε.Ν. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

131 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.  

10.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

επαναληπτικής συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 

(ΓΑΚ/ΕΑΚ 69972/7561/2021) που άσκησαν από κοινού οι 

υπάλληλοι του Δήμου Α.Θ. και Π.Σ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

132 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 

συνολική αμοιβή €236,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των νομίμων 

εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.  

11.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 

Α.Π. 54870 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 20-04-2022 απόφασης 

δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών.   

133 Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση έφεσης κατά της Α.Π. 54870 ΕΞ 

2022 ΥΠΟΙΚ 20-04-2022 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του 

Υπουργείου Οικονομικών και β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη 
δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» 

με συνολική αμοιβή €600,00 πλέον 24% ΦΠΑ και σύμφωνα με τις 

νόμιμες αμοιβές που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του 

Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).  

                                                                                       Καλύβια, 16/05/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                                                                                                                               



        


