
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης καθορισμού τέλους παρεπιδημούντων  
για το έτος 2022.   

180 Ομόφωνα, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό ύψους 
του τέλους παρεπιδημούντων Δήμου Σαρωνικού έτους 2022 στο 0,5% 
επί του μισθώματος κλίνης.  

2.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης δικαστικών ενεργειών για την ακύρωση 
πρακτικού μεταγραφής της ΕΤΑΔ ΑΕ σχετικού με τον παλαιό 
αιγιαλό Αλυκών Αναβύσσου (13.020 τ.μ.) και ορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου.   

181 Ομόφωνα, α) αποφασίζει τη δικαστική ενέργεια εκ μέρους του Δήμου 
Σαρωνικού για την ακύρωση του σχετικού πρακτικού μεταγραφής της 
ΕΤΑΔ ΑΕ σχετικού με τον παλαιό αιγιαλό Αλυκών Αναβύσσου, β) ορίζει 
ως πληρεξούσιο δικηγόρο για τις σχετικές ενέργειες τον κ. 
Κατερινόπουλο Κων/νο και γ) παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
θέμα προς καθορισμό της σχετικής αμοιβής   

3.  Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την 
λειτουργία της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
λόγω παραίτησης εργαζομένου και εξάντλησης του σχετικού 
πίνακα κατάταξης.   

182 Ομόφωνα, εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ μίας (1) θέσης 
χρονικής διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη 
της χρηματοδότησης, για την λειτουργία της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020» και ειδικότερα της  ειδικότητας: μία (1) Κοινωνικών Λειτουργών 
ΠΕ/ΤΕ.     

4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 34/2021 
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4, (άμμος - χαλίκι), ασφαλτομίγματος, 
ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και 
προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών επισκευής 
πεζοδρομίων» του Δήμου Σαρωνικού, προϋπολογισμού 
€203,980,37.  

183 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 34/2021 
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και γ) καταρτίζει τους όρων της διακήρυξης για τον 
διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4, 
(άμμος - χαλίκι), ασφαλτομίγματος, ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση 
του οδικού δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών 
επισκευής πεζοδρομίων» του Δήμου Σαρωνικού, προϋπολογισμού 
€203,980,37.    

5.   Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων Δ. Σαρωνικού» προϋπολογισμού €139.100,00 
(Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»).   

184 Ομόφωνα, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
και αύλειων χώρων Δ. Σαρωνικού» προϋπολογισμού €139.100,00. 

6. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης Πρακτικού Νο5 παραλαβής 
της ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και 
παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο «Ενεργειακή 
αναβάθμιση – Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με 
εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» και β) έγκρισης 
του 5ου τριμηνιαίου ενδιάμεσου λογαριασμού περιόδου 
1.7.2020-30.9.2020 (3ο τρίμηνο 2020) της υπηρεσίας της 
ανωτέρω σύμβασης.     

185 Ομόφωνα, α) εγκρίνει το πρακτικό Νο 5 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής 
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) που με τη σειρά του 
εγκρίνει τον 5ο τριμηνιαίο ενδιάμεσο λογαριασμό περιόδου 1.7.2020-
30.9.2020 (3ο τρίμηνο 2020) της συμβάσεως με τίτλο “Ενεργειακή 
Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση 
Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού” και β) εγκρίνει τον 5ο τριμηνιαίο 
ενδιάμεσο λογαριασμό περιόδου 1.7.2020-30.9.2020 (3ο τρίμηνο 2020) 
της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίησης 



Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων- Εφαρμογές Smart 
Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» με ανάδοχο την 
Ένωση Εταιρειών: «Γκλόμπιτελ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» και «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (GLOBITEL Α.Ε. – ΟΤΕ Α.Ε.), συνολικού 
ποσού 128.715,23 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (159.606,89 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

7.  Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης Πρακτικού Νο6 παραλαβής 
της ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και 
παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο «Ενεργειακή 
αναβάθμιση – Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με 
εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» και β) έγκρισης 
του 6ου τριμηνιαίου ενδιάμεσου λογαριασμού περιόδου 
1.10.2020-31.12.2020 (4ο τρίμηνο 2020) της υπηρεσίας της 
ανωτέρω σύμβασης. 

186 Ομόφωνα, α) εγκρίνει το πρακτικό Νο 6 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής 
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) που με τη σειρά του 
εγκρίνει τον 6ο τριμηνιαίο ενδιάμεσο λογαριασμό περιόδου 1.10.2020-
31.12.2020 (4ο τρίμηνο 2020) της συμβάσεως με τίτλο “Ενεργειακή 
Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση 
Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού” και β) εγκρίνει τον 6ο τριμηνιαίο 
ενδιάμεσο λογαριασμό περιόδου 1.10.2020-31.12.2020 (4ο τρίμηνο 
2020) της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίησης 
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων- Εφαρμογές Smart 
Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» με ανάδοχο την 
Ένωση Εταιρειών: «Γκλόμπιτελ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» και «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (GLOBITEL Α.Ε. – ΟΤΕ Α.Ε.), συνολικού 
ποσού 173.191,69 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (214.757,70 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

8.  Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου – πλατείας Λαγονησίου επί 
της Λεωφόρου Καλυβίων της ΔΕ Καλυβίων».  

187 Το θέμα αναβάλλεται.    

9.  Λήψη απόφασης συμμόρφωσης με την υπ’ αριθ. 1114/2021 
απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.     

188 Ομόφωνα, συμμορφώνεται με την υπ’ αριθ. 1114/2021 απόφαση της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ήτοι ακυρώνει την υπ’ αριθ. 
64/2021 απόφασή της κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της 
εταιρείας «SALAS INTERGROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ».   

10.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της 
σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη ειδικής μελέτης για το σχεδιασμό 
διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και εφαρμογή δράσεων για 
την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού».   

189 Ομόφωνα, εγκρίνει το αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης με 
τίτλο «Σύνταξη ειδικής μελέτης για το σχεδιασμό διαχείρισης στερεών 
απορριμμάτων και εφαρμογή δράσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης 
στο Δήμο Σαρωνικού» με νέα καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2021.  

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία της σύμβασης 
του έργου «Έξοδα δράσεων συμμετοχικής διακυβέρνησης και 
εθελοντισμού οφελουμένων για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΤΕΒΑ 2018-19)». 

190 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, αποφασίζει την καταγγελία 
της σύμβασης του έργου «Έξοδα δράσεων συμμετοχικής διακυβέρνησης 
και εθελοντισμού οφελουμένων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ 2018-
19)».   

12.  Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.  

191 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.021,40 και β) 
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 

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

192 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.  



14.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 593363/9820/2017 που άσκησε 
ο Π.Π. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

193 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 
συνολική αμοιβή €273,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των ελαχίστων 
νομίμων εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.  

                                        

                                          Καλύβια, 28/6/2021            

                                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                           


