ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 20/9/2022
ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ε.Η.Δ. Υποβολή Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου έτους
2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του
Δήμου Σαρωνικού.
Ε.Η.Δ. Έγκριση του 1ου Λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ' ΦΑΣΗ)».
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3.

Ε.Η.Δ. Έγκριση του 2ου Λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση
Δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ' ΦΑΣΗ)».
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4.

Έγκριση Πρακτικού 8 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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5.

Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης της Επιτροπής Διεξαγωγής
του Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Σαρωνικού».

293

6.

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 21/2022
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων
της διακήρυξης για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
"Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"
ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ».
Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης απαιτούμενων εργασιών για την
αδειοδότηση
του
έργου
με
τίτλο
«Επανάχρηση
και
αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25 ης Μαρτίου της
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Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση
Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης
του Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, εγκρίνει τον 1ο Λογαριασμό του έργου «Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης
Σαρωνίδας
(Γ'
ΦΑΣΗ)»
συνολικού
ύψους
€64.916,79
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ομόφωνα, εγκρίνει τον 2ο Λογαριασμό του έργου «Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης
Σαρωνίδας
(Γ'
ΦΑΣΗ)»
συνολικού
ύψους
€81.668,26
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 8 της Επιτροπής του Διαγωνισμού
«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της
Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων» ήτοι αναδεικνύει ως
προσωρινό μειοδότη την «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
με μέση έκπτωση (ε.μ.) 9,01% και σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς
Φ.Π.Α. €421.941,27.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό Κατακύρωσης της Επιτροπής του
Διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων
χώρων Δ. Σαρωνικού» ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο του έργου τον
οικονομικό φορέα «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με μέση
έκπτωση (ε.μ.) 18,01% και σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α.
€92.023,50.
Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 21/2022
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και γ) καταρτίζει τους όρους της
διακήρυξης για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΛΟΓΩ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ».
Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά εκπόνησης απαιτούμενων
εργασιών για την αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Επανάχρηση και
αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25 ης Μαρτίου της

Α/Α
1.

2.

7.
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8.

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού» από τον
Πολιτικό Μηχανικό Ιωάννη Δ. Κυριακόπουλο.
Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €215.622,75
από χρηματοδότηση του συχρηματοδοτούμενου προγράμματος
του
Π.Δ.Ε.
(μέσω
του
Τ.Ε.Β.Α.)
για
την
πράξη
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο
Δήμος Σαρωνικού (8η δόση επιχορήγησης).
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9.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €24.552,00 από
το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την πράξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)».
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10.

Λήψη απόφασης για ένταξη σε ρύθμιση
ληξιπρόθεσμο ποσό άνω των €50.000,00.

με
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11.

Έγκριση του Πρακτικού της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την
απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 12μηνης διάρκειας.
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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.

301

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση της
κατάσχεσης οφειλετών εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων που
εδρεύουν στην Ελλάδα.
Έγκριση
απόφασης
Δημάρχου
Σαρωνικού
υπ’
αριθ.
1891/9.9.2022 περί ορισμού δικαστικού επιμελητή.
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Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με
αριθ.
Α10147/22-7-2022
απόφασης
του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

οφειλέτη
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Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού» από τον Πολιτικό
Μηχανικό Ιωάννη Δ. Κυριακόπουλο.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €215.622,75 από χρηματοδότηση του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.)
για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος
Σαρωνικού (8η δόση επιχορήγησης) και β) κατανέμει το σχετικό ποσό
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €24.552,00 από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 για την πράξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» και β) κατανέμει το σχετικό ποσό
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών.
Ομόφωνα, αποδέχεται τη ρύθμιση των οφειλών από 25 έως 48 δόσεις
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξής της υποπαραγράφου Α.2 του
Ν.4646/2019.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Συμβιβαστικής
Επίλυσης
Διαφορών
των
Φορολογικών
και
Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας για την απόσυρση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 12μηνης διάρκειας η οποία κρίνεται ως
«άγονη».
Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.300,00 και β)
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών χρηματικών 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.
Ομόφωνα, ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα
Ελένη για τις σχετικές κοινοποιήσεις με συνολική αμοιβή €1.800
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει την υπ’ αριθ.
1891/9.09.2022 Απόφαση Δημάρχου Σαρωνικού ήτοι ορίζει τον
δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κο Μπούλια Πέτρο για τις
σχετικές επιδόσεις με συνολική αμοιβή €271,56 συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%.
Ομόφωνα, αποφασίζει την άσκηση έφεσης κατά της με αριθ.
Α10147/22-7-2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
και ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή €291,40
πλέον 24% ΦΠΑ και σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές που ορίζονται στο

σχετικό Παράρτημα του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).
18.

19.

20.

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 περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης Αγωγής αποζημίωσης – αδικαιολόγητου πλουτισμού
με αριθμό εισαγωγής (ΑΓ2388/02-06-2020) ασκηθείσα από την
Μ.Μ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 49412/1421/2022) που
άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου Μ.Σ., Μ.Α., Μ.Μ.,
Μ.Γ., Π.Μ., Μ.Α., Μ.Ζ., Ζ.Β. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
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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 έμμισθο δικηγόρο του
Δήμου κ. Καμηλαράκη Βασίλειο.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον έμμισθο δικηγόρο του
Δήμου κ. Καμηλαράκη Βασίλειο.

Καλύβια, 20/9/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

