ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 17/10/2022
ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής
(ΓΑΚ/ΕΑΚ 96613/11031/2022) που άσκησαν από κοινού οι
υπάλληλοι Α.Λ. και Α.-Π.Β. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος
τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου με τίτλο
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού
και
ανίχνευσης
διαρροών
μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης
Δήμου Σαρωνικού» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου
περί νομικής εκπροσώπησης του Δημάρχου Σαρωνικού.
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Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.
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Ομόφωνα, αποφασίσει την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του
Τεχνικού Δελτίου του έργου με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και
ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων
ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
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Έγκριση
απολογισμού
εσόδων-εξόδων
και
γενικής
ανακεφαλαίωσης μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2022
του Δήμου Σαρωνικού.
Διόρθωση της υπ’ αριθ. 289/2022 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής λόγω εκ παραδρομής λάθους της Υπηρεσίας.
Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού έτους 2022 της ΚΕΔΣΑ.
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7.

Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
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8.

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

με
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9.

Καθορισμός
όρων
της
διακήρυξης
του
Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού
για
την
απόσυρση
εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) δωδεκάμηνης διάρκειας.
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10.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €146.585,05
από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη δικηγορική εταιρεία
«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή
€796,08 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σύμφωνα με τις νόμιμες
αμοιβές που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του Ν.4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).
Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει τον απολογισμό
εσόδων και γενικής ανακεφαλαίωσης μηνών Ιουλίου-ΑυγούστουΣεπτεμβρίου 2022 του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, διορθώνει την υπ’ αριθ. 289/2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στα Στοιχεία Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2022.
Ομόφωνα, εγκρίνει την Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού έτους 2022
της ΚΕΔΣΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασή της.
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 επί των καταμετρούμενων ψήφων, αποφασίζει τη ρύθμιση
των οφειλών που αφορούν στην με αριθ. πρωτ. 17022/30-09-2022
σχετική αίτηση, σε δέκα (10) δόσεις και σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Ομόφωνα, καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
(ΟΤΚΖ) του Δήμου Σαρωνικού, δωδεκάμηνης διάρκειας και σύμφωνα με
την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €146.585,05 από από
την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’

Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.
6.

οφειλέτη
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ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση) του Δήμου Σαρωνικού».

11.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €29.810,00 από
το Υπουργείο Εσωτερικών της συμπληρωματικής κατανομής
Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού και κατά
προτεραιότητα προς κάλυψη αναγκών θέρμανσης των
σχολείων.
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12.

Εξειδίκευση δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου για το
έτος 2022 και εξειδίκευση των σχετικών πιστώσεων σύμφωνα
και με την υπ’ αριθ. 108/22 απόφαση του Δ.Σ.
Έγκριση α) του Πρακτικού Νο 14 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της συμβάσεως
με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου
Υποστήριξης του Δήμου για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση
του
Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, στο Δήμο
Σαρωνικού» β) του 12ου Τριμηνιαίου Λογαριασμού περιόδου
1.4.2022-30.6.2022 (2ο Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με τίτλο
«Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του
Δήμου για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση
του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και
εφαρμογές Smart Cities, στο Δήμο Σαρωνικού».
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14.

Έγκριση α) του Πρακτικού Νο 14 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης
με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων –
Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο
Σαρωνικού» και β) του 12ου Τριμηνιαίου Ενδιάμεσου
Λογαριασμού περιόδου 1.4.2022-30.6.2022 (2ο Τρίμηνο 2022)
της
υπηρεσίας
με
τίτλο
«Ενεργειακή
Αναβάθμιση
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας,
στο Δήμο Σαρωνικού.
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15.

Λήψη απόφαση για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την
παράσταση στο Σ.τ.Ε. επί της αίτησης ακύρωσης αδειοδότησης
του έργου θεμελίωσης και εγκατάστασης ανεμογεννήτριας επί
της θέσης Στεφανα στο Πάνειο όρος του Δήμου Σαρωνικού.
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13.

350

Φάση) του Δήμου Σαρωνικού» και β) κατανέμει το σχετικό ποσό
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €29.810,00 από το
Υπουργείο Εσωτερικών της συμπληρωματικής κατανομής Κ.Α.Π. έτους
2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού και κατά προτεραιότητα προς
κάλυψη αναγκών θέρμανσης των σχολείων και β) κατανέμει το σχετικό
ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, εξειδικεύει τις δαπάνες εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου για το
έτος 2022 σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 108/2022 απόφαση του Δ.Σ.
Ομόφωνα, α) εγκρίνει το Πρακτικό 14 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για
την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της συμβάσεως με τίτλο
«Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου
για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities,
στο Δήμο Σαρωνικού» και β) εγκρίνει τον 12ο Τριμηνιαίο Λογαριασμό
περιόδου 1.4.2022-30.6.2022 (2ο Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με
τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του
Δήμου για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές
Smart Cities, στο Δήμο Σαρωνικού» με αποδέκτη την Ένωση Εταιρειών
«RES INVEST A.E. - Waste Water & Energy IKE - Advanced Consultants
A.E.» συνολικού ποσού €6.200,00 με 24% Φ.Π.Α.
Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, α) εγκρίνει το Πρακτικό
14 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για την Παρακολούθηση και Παραλαβή
(ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση –
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
– Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο
Σαρωνικού» και β) εγκρίνει τον 12ο Τριμηνιαίο Ενδιάμεσο Λογαριασμό
περιόδου 1.4.2022-30.6.2022 (2ο Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με
τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με
Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού με αποδέκτη την
ανάδοχο
Ένωση
Εταιρειών:
«Γκλόμπιτελ
Εμπορία,
Ανάπτυξη
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» και «Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (GLOBITEL Α.Ε. – ΟΤΕ
Α.Ε.) συνολικού ποσού €163.811,85 με 24% Φ.Π.Α.
Κατά πλειοψηφία επί των καταμετρούμενων ψήφων, α) ορίζει ως
πληρεξούσιο δικηγόρο για τις σχετικές ενέργειες τον κ. Σαραφιανό
Δημήτριο του Παναγιώτη και β) παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο το
θέμα προς καθορισμό της σχετικής αμοιβής.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 73137/1950/2022 κατά τη
Διαδικασία Εργατικών–Περιουσιακών Διαφορών ασκηθείσα από
τους υπαλλήλους Σ.Μ. και Κ.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 78843/2164/2022 κατά τη
Διαδικασία Εργατικών–Περιουσιακών Διαφορών ασκηθείσα από
τους υπαλλήλους Μ.Σ., Σ.Σ., Ι.Κ. και Ν.Δ. κατά του Δήμου
Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης Ανακοπής κατ’ άρθρο 217 επ. Κ.Δ.Δ. με αριθμό
εισαγωγής ΑΚ8446/14-05-2019) ασκηθείσα από τον κ. Α.Τ.
κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 73096/1932/2022 κατά τη
Διαδικασία Εργατικών–Περιουσιακών Διαφορών ασκηθείσα από
τους υπαλλήλους 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.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 73093/1931/2022 κατά τη
Διαδικασία Εργατικών–Περιουσιακών Διαφορών ασκηθείσα από
τους υπαλλήλους Κ.Α., Ν.Φ., Λ.Κ., Κ.Ε., Π.Μ. και Ρ.Δ. κατά του
Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 73090/1930/2022 κατά τη
Διαδικασία Εργατικών–Περιουσιακών Διαφορών ασκηθείσα από
τους υπαλλήλους Γ.Ι. και Χ.Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 73116/1938/2022 κατά τη
Διαδικασία Εργατικών–Περιουσιακών Διαφορών ασκηθείσα από
τους υπαλλήλους Κ.Μ. και Ο.Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού.
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Ομόφωνα, ορίζει τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη
Σπυρίδωνα.
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Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.

355

Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.
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Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.
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Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.
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Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.
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Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.

Καλύβια, 18/10/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

