
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  19/7/2021 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

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

217 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου – πλατείας Λαγονησίου επί της 
Λεωφόρου Καλυβίων της ΔΕ Καλυβίων» ήτοι αναθέτει το έργο στον 
προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με συνολική προσφορά €421.941,27 πλέον ΦΠΑ.   

2.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 51/2019 μελέτης με τίτλο  
«Εργασίες διαμόρφωσης ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά 
κτίρια Δήμου Σαρωνικού». 

218 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 51/2019 επικαιροποιημένη μελέτη με 
τίτλο  «Εργασίες διαμόρφωσης ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια 
Δήμου Σαρωνικού».   

3.  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 51/2019 
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Εργασίες 
διαμόρφωσης ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια Δήμου 
Σαρωνικού». 

219 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 51/2019 
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτό του συνοπτικού διαγωνισμού 
και γ) καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για τις 
«Εργασίες διαμόρφωσης ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια Δήμου 
Σαρωνικού».   

4.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 31/2019 μελέτης με τίτλο 
«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Σαρωνικού». 

220 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 31/2019 επικαιροποιημένη μελέτη με 
τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
Δήμου Σαρωνικού».   

5.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & έργων Υποδομών για τις «Εργασίες 
πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σαρωνικού». 

221 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 48/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & έργων Υποδομών για τις «Εργασίες 
πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σαρωνικού».  

6.  Έγκριση των υπ’ αριθ. 49/21, 50/21 & 51/21 μελετών της 
Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων 
Υποδομών και λήψη απόφασης υποβολής πρότασης 
Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση 
Προστασίας Περιβάλλοντος – Αποδοτική χρήση των πόρων», 
σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με 
κωδικό 14.6i.26.2-4.1 με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης 
Βιοαποβλήτων». 

222 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις υπ’ αριθ. 49/21, 50/21 & 51/21 μελέτες της 
Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών και β) 
εγκρίνει την υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο 
«ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Άξονα Προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση Προστασίας Περιβάλλοντος – Αποδοτική χρήση των πόρων», 
σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό 
14.6i.26.2-4.1 με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» 
προϋπολογισμού €1.660.346,99 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

7. Έγκριση Πρακτικού Νο3 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου 
Σαρωνικού». 

223 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό Νο3 του ανοιχτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου 
Σαρωνικού» ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της προμήθειας την 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με συνολική προσφορά 
€204.448,72 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  



8. Έγκριση Πρακτικού Νο1 του συνοπτικού διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 
προσωπικού – ρούχα» του Δήμου Σαρωνικού. 

224 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 του συνοπτικού διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού 
– ρούχα» του Δήμου Σαρωνικού ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο 
της προμήθειας την «TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική προσφορά €69.870,90 συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  

9. Έγκριση 4ου Λογαριασμού του έργου «Επισκευή και ενεργειακή 
αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου 
Σαρωνικού».  

225 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 4ο Λογαριασμό του έργου «Επισκευή και 
ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου 
Σαρωνικού» συνολικού ποσού €25.619,28 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.   

10. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την 
επίδοση εξώδικων δηλώσεων – πρόσκλησης – διαμαρτυρίας από 
την Οικουμενική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητάς της. 

226 Ομόφωνα, ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα 
Ελένη για την επίδοση εξώδικων δηλώσεων – πρόσκλησης – 
διαμαρτυρίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού και τις 
σχετικές θυροκολλήσεις με συνολική αμοιβή €234,00 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
Α.Π. 67206 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 08/06/2021 απόφασης 
δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, 
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση 
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διεύθυνση 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και πιθανός ορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου. 

227 Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση ένδικων μέσων κατά της Α.Π. 
67206 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 08/06/2021 απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Ελέγχων και β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη 
δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με 
συνολική αμοιβή €932,00 πλέον ΦΠΑ και σύμφωνα με τις νόμιμες 
αμοιβές που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του Ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).  

12. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
Α.Π. 67395 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 30/06/2021 απόφασης 
δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, 
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση 
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διεύθυνση 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και πιθανός ορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου. 

228 Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση ένδικων μέσων κατά της Α.Π. 
67395 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 30/06/2021 απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Ελέγχων και β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη 
δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με 
συνολική αμοιβή €932,00 πλέον ΦΠΑ και σύμφωνα με τις νόμιμες 
αμοιβές που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του Ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208). 

13. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
Α.Π. 65228 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 02/06/2021 απόφασης 
δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, 
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση 
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διεύθυνση 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και πιθανός ορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου. 

229 Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση ένδικων μέσων κατά της Α.Π. 
65228 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 02/06/2021 απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Ελέγχων και β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τη 
δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» με 
συνολική αμοιβή €932,00 πλέον ΦΠΑ και σύμφωνα με τις νόμιμες 



αμοιβές που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του Ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).  

                                        

                                          Καλύβια, 19/7/2021            

                                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         
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