
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  18/6/2021 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Τροποποίηση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του 
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Ενός λειοτεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων-κλαδιών 
και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή μέσω 5ετούς χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing)» του Δήμου Σαρωνικού.  

168 Ομόφωνα, τροποποιεί και εγκρίνει τους όρους της της διακήρυξης του 
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός 
λειοτεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων-κλαδιών και ενός ελαστικοφόρου 
φορτωτή μέσω 5ετούς χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)» του Δήμου 
Σαρωνικού.   

2.  Αναμόρφωση (1η Τακτοποιητική) Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ 
«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.  

169 Ομόφωνα, εγκρίνει την αναμόρφωση (1η Τακτοποιητική) του 
προϋπολογισμού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου 
Σαρωνικού σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 19/2021 απόφαση του Νομικού 
Προσώπου.  

3.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 31/2021 
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΡΟΥΧΑ» του Δήμου 
Σαρωνικού.   

170 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 31/2021 
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης τον συνοπτικό διαγωνισμό και γ) 
καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για το διαγωνισμό με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – 
ΡΟΥΧΑ» του Δήμου Σαρωνικού.  

4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2021 μελέτης, 
καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» του Δήμου Σαρωνικού.  

171 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2021 
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης τον ανοιχτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και γ) καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για το 
διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» του Δήμου 
Σαρωνικού.   

5.  Έγκριση του 4ου Λογαριασμού του έργου «Επισκευή και 
ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλείων 
Δήμου Σαρωνικού» συνολικού ύψους €25.619,28.  

172 Το θέμα αναβάλλεται.  

6. Έγκριση Πρακτικού 2 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού».  

173 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του 
Δήμου Σαρωνικού» ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της 
προμήθειας την «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με 
συνολική προσφορά €205.678,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

7. Έγκριση Πρακτικού 1 του διαγωνισμού με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης για τις «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».  

174 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 του διαγωνισμού για τις «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» ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της υπηρεσίας την «ΗΛΙΑΣ Ι. 
ΓΑΛΑΤΑΣ» συνολική προσφορά €146.050,30 συμπεριλαμβανομένου του  
Φ.Π.Α.  

8. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου 
Σαρωνικού» στο πλαίσιο της υποκατάστασης του αναδόχου της 

175 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου 
Σαρωνικού» στο πλαίσιο της υποκατάστασης του αναδόχου της 



εργολαβικής σύμβασης του εν λόγω έργου.  εργολαβικής σύμβασης του εν λόγω έργου ήτοι κατακυρώνει οριστικά το 
έργο στην «Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».    

9. Λήψη απόφασης σχετική με τις ενέργειες αναφορικά με την 
προκαταβολή 20% επιβληθέντος προστίμου δυνάμει του υπ’ 
αριθ. 220/10-03-2021 Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηματική 
Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Αιγιαλού και 
Παραλίας.  

176 Ομόφωνα, εγκρίνει την πληρωμή ποσού €4.623,77 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18, ως προκαταβολή 20% 
επιβληθέντος προστίμου δυνάμει του υπ’ αριθ. 220/10-03-2021 
Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης προκειμένου 
να διαπιστωθεί το παραδεκτό της συζήτησης της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 
22194/2389/2021 Ανακοπής στο αρμόδιο δικαστήριο.  

10. Λήψη απόφασης σχετική με τις ενέργειες αναφορικά με την 
προκαταβολή 20% επιβληθέντος προστίμου δυνάμει του υπ’ 
αριθ. 221/10-03-2021 Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηματική 
Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Αιγιαλού και 
Παραλίας. 

177 Ομόφωνα, εγκρίνει την πληρωμή ποσού €12.347,18 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18, ως προκαταβολή 20% 
επιβληθέντος προστίμου δυνάμει του υπ’ αριθ. 221/10-03-2021 
Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης προκειμένου 
να διαπιστωθεί το παραδεκτό της συζήτησης της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 
22204/2391/2021  Ανακοπής στο αρμόδιο δικαστήριο.   

11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ 
αριθ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.  

178 Κατά πλειοψηφία, α) αποφασίζει την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ 
αριθ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου και β) ορίζει ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη 
Σπυρίδωνα.   

12.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 
κατάθεση προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης και των 
αποδεικτικών μέσων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών προκειμένου να αντικρούσει την από 20-03-2021 
αγωγή των Θ.Α., Σ.Α. και Α.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

179 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη δικηγορική εταιρεία 
«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή 
€517,08 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις νόμιμες 
αμοιβές που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του Ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).  

                                        

                                          Καλύβια, 18/6/2021            
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