ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 2/9/2022
ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 45/2022
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 2/2022
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» του Δήμου Σαρωνικού.
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Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.
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Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2022
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτό του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού και γ) καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του
διαγωνισμού
με
τίτλο
«Συντήρηση
και
τεχνική
υποστήριξη
προγραμμάτων λογισμικού» του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, α) επανεγκρίνει τις υπ’
αριθ. 17/2022 & 14/2022 μελέτες, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν
της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
και γ) καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο
«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».
Ομόφωνα, αποδέχεται και εγκρίνει το νέο σχετικό αίτημα της εταιρείας
«Ντούλιας Κωνσταντίνος του Ευθυμίου» για επανεξέταση της υπ' αριθ.
265/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού
ήτοι αποδέχεται ως ποσοστό αύξησης της ανατίμησης των σχετικών
προϊόντων της προμήθειας αυτό του 35% αντί του 15% που είχε
πρότερα αποφασιστεί.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού
Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα
χώρου» του Δήμου Σαρωνικού ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο του έργου
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION
Α.Τ.Ε.» (πρώην «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. Green
Construction») με μέση έκπτωση (Εμ) 20,50% και με συνολική
προσφορά €503.389,42 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού για το έργο «Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του

Α/Α
1.

2.

3.

Επανέγκριση της υπ’ αριθ. 17/2022 μελέτης και επανακατάρτιση
των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «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.

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Ντούλιας
Κωνσταντίνος του Ευθυμίου» για επανεξέταση της υπ' αριθ.
265/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σαρωνικού.
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5.

Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση - ανακαίνιση του
παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου» του Δήμου Σαρωνικού.
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6.

Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού για το έργο «Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

του Δήμου Σαρωνικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
99/2017».

7.

Έγκριση Πρακτικού 3 του διαγωνισμού με τίτλο «Καινοτόμες
πολιτιστικές εφαρμογές και τεκμηρίωση της Αρβανίτικης
συμμετοχής στην Επανάσταση του 21» του Δήμου Σαρωνικού.
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8.

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο σύνταξης
της μελέτης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ
– ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»,
για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑ01, του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.
Έγκριση
απολογισμού
εσόδων-εξόδων
και
γενικής
ανακεφαλαίωσης μηνών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2022
του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
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11.

Λήψη απόφασης νέου αιτήματος συμμετοχής του Δήμου
Σαρωνικού στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων
55-67 ετών λόγω σχετικών αναγκών.
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12.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 613362/12354/28.12.2017 Αγωγής
που άσκησε ο Β.Χ. κατά της Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ και κατά του Δήμου
Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Έφεσης με ΓΑΚ/ΕΑΚ 29613/1537/2022 που
άσκησε ο Α.Ν. κατά του Δήμου Σαρωνικού και κατά της υπ’ αριθ.
1/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ2395/2-62020 που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά της Περιφέρειας
Αττικής για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 1051/02-01-2020
απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης.
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9.

10.

13.

14.
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Δήμου Σαρωνικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ήτοι α)
απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου και β) αποφασίζει
την κατάπτωση -υπέρ της αναθέτουσας αρχής- της σχετικής εγγύησης
συμμετοχής του.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 του διαγωνισμού με τίτλο
«Καινοτόμες πολιτιστικές εφαρμογές και τεκμηρίωση της Αρβανίτικης
συμμετοχής στην Επανάσταση του 21» ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της
υπηρεσίας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΗΣ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΦΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. (INTEROPTICS AE) με συνολική
προσφορά €88.288,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ομόφωνα, συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τη σύνταξη
της μελέτης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ –
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», αποτελούμενη από
τους: 1. Βιττώρο Ευάγγελο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Μπαλάσκα
Δέσποινα και 3. Κόλλιας Ευστράτιο.
Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει τον απολογισμό
εσόδων-εξόδων και γενικής ανακεφαλαίωσης μηνών Μαρτίου-ΑπριλίουΜαΐου-Ιουνίου 2022 του Δήμου Σαρωνικού.
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, αποφασίζει την κατάθεση νέου αιτήματος συμμετοχής του
Δήμου Σαρωνικού στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων
55-67 για δύο (2) θέσεις που αφορούν στην Υπηρεσία Ύδρευσης και ως
εξής: Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ εργατών ύδρευσης και ένα (1)
άτομο ΠΕ Διοικητικού.
Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

15.

16.

17.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης
αίτησης
ασφαλιστικών
μέτρων
(ΓΑΚ/ΕΑΚ
59420/6670/2022) ασκηθείσα από τους υπαλλήλους του Δήμου
Σ.Μ. του Γ. και Κ.Α. του Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 61132/1659/2022 κατά τη
Διαδικασία
Εργατικών
Διαφορών
ασκηθείσα
από
τους
υπαλλήλους Μ.Σ. του Σ., Σ.Σ. του Κ., Ι.Κ. του Θ. και Ν.Δ. του Σ.
κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της
Περιφέρειας Αττικής και κατά της υπ’ αριθ. Α11062/2022
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα 29ο) εκδοθείσης επί της με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ6456/37-2018 Προσφυγής του Δήμου Σαρωνικού κατά της Περιφέρειας
Αττικής για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 96802/18-5-2018
απόφασης επιβολής Διοικητικής Κύρωσης της Περιφέρειας
Αττικής.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, αποφασίζει την μη άσκηση έφεσης κατά της Περιφέρειας
Αττικής και κατά της υπ’ αριθ. Α11062/2022 απόφασης του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο) εκδοθείσης επί της με
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ6456/3-7-2018 Προσφυγής του Δήμου Σαρωνικού
κατά της Περιφέρειας Αττικής για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 96802/18-52018 απόφασης επιβολής Διοικητικής Κύρωσης της Περιφέρειας
Αττικής.

Καλύβια, 2/9/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

