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(η Επιτροπή Ομόφωνα αποδέχτηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης) 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 21/2021 
μελέτης, επιλογή τρόπου ανάθεσης και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο ««Πρόσκληση με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
προμήθεια με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος, λειοτεμαχισμού, 
συλλογής και μεταφοράς καμένης ύλης σε σημείο 
μεταφόρτωσης και διαμόρφωση χώρου υποδοχής και μεταφοράς 
στην πρώην χωματερή Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού λόγω 
ζημιών από πυρκαγιά»». 

150 Ομόφωνα, α) εγκρίνει της τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 21/2021 
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης τον διαγωνισμό με πρόσκληση σε 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και γ) εγκρίνει τους 
όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο ««Πρόσκληση με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με 
τίτλο «Εργασίες κλαδέματος, λειοτεμαχισμού, συλλογής και μεταφοράς 
καμένης ύλης σε σημείο μεταφόρτωσης και διαμόρφωση χώρου 
υποδοχής και μεταφοράς στην πρώην χωματερή Καλυβίων του Δήμου 
Σαρωνικού λόγω ζημιών από πυρκαγιά»».  

2.  Έγκριση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού (ενός λειοτεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων & 
κλαδιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή) μέσω 5ετούς 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)» του Δήμου Σαρωνικού. 

151 Ομόφωνα, εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού (ενός λειοτεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων & κλαδιών και 
ενός ελαστικοφόρου φορτωτή) μέσω 5ετούς χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing)» του Δήμου Σαρωνικού.   

3.  Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση των προτάσεων 
χρηματοδότησης που κατατέθηκαν από το Δήμο Σαρωνικού στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

152 Ομόφωνα, προτεραιοποιούνται οι προτάσεις χρηματοδότησης που 
κατατέθηκαν από το Δήμο Σαρωνικού στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

4.  Έγκριση Πρακτικού 1 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών του Δήμου Σαρωνικού».  

153 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του 
Δήμου Σαρωνικού» ήτοι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», και σε συνεργασία με τον 
εταιρικό τρίτο φορέα, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού.    

5.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού της 2ης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & 
Αμφισβητήσεων Δήμου Σαρωνικού έτους 2021. 

154 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Σαρωνικού 
έτους 2021. 

                                        

                                          Καλύβια, 28/5/2021            
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