ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 26/7/2022
ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.

Ε.Η.Δ. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1606/25-7-2022 (ΑΔΑ Ψ3ΓΝΩ1ΞΨΕΩ)
Απόφασης
Δημάρχου
περί
ορισμού
δικαστικής
επιμελήτριας.
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2.

Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού
€82.300,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής
Κ.Α.Π. έτους 2022 (πρώην ΣΑΤΑ) για επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.
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3.

Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
υπηρεσία «Εργασίες αποψίλωσης ξερών, καμένων και ογκωδών
υλικών σε αγροτικές οδούς στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου
Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από
πυρκαγιά - Εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης
ογκωδών και φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού».
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4.

Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της
Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής
σχέσης,
έναντι
ανταλλάγματος,
για
την
τοποθέτηση
ομπρελοξαπλωστρών στη θέση «ΧΕΡΩΜΕΣ» Λαγονησίου του
Δήμου Σαρωνικού.
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5.

Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης παράδοσης της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1)
φορτηγού
πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και προμήθεια ενός (1)
μικρού ανατρεπτικού οχήματος με γερανό και αρπαγή».
Έγκριση μελετών και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο
«Βελτίωση
Οδικής
Ασφάλειας
Δήμου
Σαρωνικού»
στο
Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης.
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Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1606/25-7-2022 (ΑΔΑ Ψ3ΓΝΩ1ΞΨΕΩ) Απόφαση Δημάρχου ήτοι ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου
Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για τις σχετικές επιδόσεις (τρείς) και με
συνολική αμοιβή €130,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €82.300,00 από το
Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 (πρώην
ΣΑΤΑ) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας
Δήμου Σαρωνικού και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, εγκρίνει το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών
ήτοι ματαιώνει τον Διαγωνισμό «Εργασίες αποψίλωσης ξερών, καμένων
και ογκωδών υλικών σε αγροτικές οδούς στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου
Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά Εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και
φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού» και αποφασίζει την
επανάληψή του.
Ομόφωνα, εγκρίνει το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της
πλειοδοτικής, φανερούς και προφορικής Δημοπρασίας για την
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την
τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών στη θέση «ΧΕΡΩΜΕΣ» Λαγονησίου
του Δήμου Σαρωνικού ήτοι αναδεικνύει ως πλειοδότη την εταιρεία «Α.
ΣΥΜΕΝΤΕΡΙΑΔΗΣ - ΟΑΣΙΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με συνολική
προσφορά €17.547,53 πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ.
Ομόφωνα, εγκρίνει το σχετικό αίτημα ήτοι ορίζει ως λήξη της
προθεσμίας παράδοσης της σχετικής προμήθειας την 31.12.2022.

Α/Α

6.
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Ομόφωνα, εγκρίνει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης που
αφορούν στην Πράξη με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου
Σαρωνικού» και αποφασίζει την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σαρωνικού» στο Πρόγραμμα
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

7.

Έγκριση του Πρακτικού 7 της Επιτροπής Διεξαγωγής του
διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε.
Καλυβίων».
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8.

Λήψη
απόφασης
αποδοχής
δωρεάς
κάλυψης
κόστους
προμήθειας ζωοτροφών έως του ποσού των 4.000€ (συνολικό
και τελικό ποσό δωρεάς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για
τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σαρωνικού
από την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ».
Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος
2022-2023.

253

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» του Δήμου Σαρωνικού.
Αναμόρφωση 1η (Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ
«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.

255

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς
καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών
Κοινοτήτων Καλυβίων και Σαρωνίδας.
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Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 7 της Επιτροπής Διεξαγωγής του
διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου - πλατείας
Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων» ήτοι
αποφασίζει τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ» από τη διαδικασία ανάθεσης η οποία θα συνεχιστεί με τον
προσφέροντα που παρέτεινε την προσφορά του, την εταιρεία
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά.

Ομόφωνα, αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού είκοσι επτά (27)
ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων σχολικού έτους
2022-2023, συνολικών ωρών ημερήσιας απασχόλησης 150,50 ως εξής:
α) δέκα επτά (17) άτομα πλήρους απασχόλησης 6,5 ωρών/ημέρα και β)
δέκα (10) άτομα μερικής απασχόλησης 4 ωρών/ημέρα.
Ομόφωνα, εγκρίνει τον Απολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα,
εγκρίνει
την
1η
(Υποχρεωτική)
Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους
2022.
Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.300,00 και β)
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων 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.
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς
καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων
Καλυβίων και Σαρωνίδας σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Καλύβια, 27/7/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

