
 

                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 27η (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  23/9/2022 

(Η Οικονομική Επιτροπή OMOΦΩΝΑ αποδέχτηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης) 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πληρεξουσίου 
προς τον δικηγόρο του Δήμου με έμμισθη εντολή κ. Βασίλειο 
Καμηλαράκη.   

309 Ομόφωνα, ορίζει ως συμβολαιογράφο για τη σύνταξη πληρεξουσίου 
προς τον δικηγόρο του Δήμου με έμμισθη εντολή κ. Καμηλαράκη 
Βασίλειο, την κα Μαρία Ζαφειροπούλου με αμοιβή €75,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.     

2.  Ε.Η.Δ. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη 1ης 
Πρόσθετης Πράξης επί του υπ’ αριθ. 11742/18-5-2022 
Δανειστικού Συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων.  

310 Ομόφωνα, ορίζει ως συμβολαιογράφο για τη σύνταξη της 1ης Πρόσθετης 
Πράξης επί του υπ’ αριθ. 11742/18-5-2022 Δανειστικού Συμβολαίου με 
το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων την κα Μαρία Ζαφειροπούλου με 
αμοιβή €300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    

3.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη Δημοσιονομικής 
Διόρθωσης συνολικού ποσού €149.396,19 από τον Δήμο 
Σαρωνικού.  

311 Ομόφωνα, αποφασίζει την μη καταβολή του ποσού των €149.396,19 
της με αρ. πρωτ. 54870 ΕΞ 2022/20.4.2022 Απόφασης της Προέδρου 
της ΕΔΕΛ Δημοσιονομικής Διόρθωσης, συντασσόμενη με την 
ικανοποίηση του αιτήματος περί χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά 
αυτής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.    

4.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €59.620,00 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της Γ’ Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού, για την καταβολή 
αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους καθώς και για κάλυψη 
δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών. 

312 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €59.620,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Γ’ Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας του 
Δήμου Σαρωνικού, για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 
τροχονόμους καθώς και για κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του 
γάλακτος των καθαριστριών και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & 
Προμηθειών. 

5.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €53.647,50 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της 4ης - 6ης  μηνιαίας κατανομής 
Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2022 (πρώην 
ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (Τακτική 
επιχορήγηση). 

313 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €53.647,50 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της 4ης - 6ης  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.  

6.  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 104/2022 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 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. 

314 Ομόφωνα, τροποποιεί την υπ’ αριθ. 104/2022 Απόφασή της ως προς 
την 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.  

7.  Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης τιμών για το έργο 
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και 
επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση). 

315 Ομόφωνα, συγκροτεί επιτροπή εξακρίβωσης τιμών για το έργο 
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση 
δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση) αποτελούμενη από τους κάτωθι 



υπαλλήλους του Δήμου: 1. Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό, 2. 
Παπαϊωάννου Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό και 3. Μπαλάσκα 
Δέσποινα, Πολιτικό Μηχανικό.   
 

8.  Έγκριση Πρακτικού 2 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών 
του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού για 3 
έτη». 

316 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 του διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και 
λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού 
για 3 έτη» ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας την 
«ΣΙΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ» με συνολική προσφορά €3.812.275,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

9.  Έγκριση μελέτης & τευχών δημοπράτησης, ορισμός υπεύθυνου 
πράξης του έργου, αποδοχή όρων πρόσκλησης και υποβολή 
πρότασης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης, με 
Τίτλο «α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία-Έργα 
τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, 
γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες 
αφαλάτωσης» και Αναγνωριστικό 16850, του ΠΥΛΩΝΑ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, 
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

317 Ομόφωνα, αποφασίζει α) την παραλαβή της σχετικής μελέτης και των 
σχετικών τευχών δημοπράτησης τα οποία και εγκρίνει, β) αποδέχεται 
τους όρους της πρόσκλησης ΤΑ-01 του Ταμείου Ανάκαμψης, γ) ορίζει 
ως υπεύθυνο της πράξης του έργου τον προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. του 
Δήμου Σαρωνικού κ. Βιττώρο Ευάγγελο και δ) εγκρίνει την υποβολή 
αίτησης για την Πράξη με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», σε 
συνέχεια της πρόσκλησης πρόσκληση ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης με 
Τίτλο «α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού 
για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια 
ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης» και 
Αναγνωριστικό 16850,, του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των 
πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας», του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
προϋπολογισμού 4.333.899,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)   

                                                                                        

                                                                                                                                                                                Καλύβια, 23/9/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                      

                                                                                                                                                                             

        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ     

 

                                                                                                  


