
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  11/10/2021 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

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

301 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Σαρωνικού 
έτους 2021. 

2.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 
€58.500,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Γ’ Κατανομής 
Κ.Α.Π. έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή 
αποζημίωσης σε σχολικού τροχονόμους.  

302 Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €58.500,00 από το Υπουργείο 
Εσωτερικών της Γ’ Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού 
και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικού τροχονόμους και β) 
κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.    

3.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 15/2021 
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 
και λογισμικού για την οικονομική και τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου Σαρωνικού». 

303 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 15/2021 
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (κάτω των ορίων) και γ) καταρτίζει τους όρους της 
διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού για την 
οικονομική και τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού».  

4.  Έγκριση Πρακτικού 2 και Πρακτικού 3 της Επιτροπής 
Διαγωνισμών για την «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου 
Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού».  

304 Ομόφωνα, εγκρίνει τα Πρακτικά 2 & 3 του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών 
προσώπων αυτού» ήτοι: α) οι διαγωνιζόμενοι «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ», ««ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΚΡΕ ΑΕ με δ. τ. «ΛΑ ΚΡΕ Α.Ε»», «ΓΑΛΑΙΟΣ 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ», ««ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. 
«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε.»», «ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του ΕΥΘΥΜΙΟΥ», «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» έχουν τη δυνατότητα 
να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και β) 
αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους και ανά κατηγορία τροφίμου 
τους: 1.««ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε.»» για τα είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
2.«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για τα είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
3.«ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ» για τα είδη 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και 4.«ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ» για τα 
είδη ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ. Η κατηγορία για τα είδη ΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟΥ, για την 
οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές, κρίνεται άγονη και η σχετική 
προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.      



5.  Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων-Μηχανημάτων 
Έργου Δήμου Σαρωνικού».  

305 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 του διαγωνισμού για την «Επισκευή 
και συντήρηση μεταφορικών μέσων-Μηχανημάτων Έργου Δήμου 
Σαρωνικού» ήτοι οι διαγωνιζόμενοι φορείς «Β ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ» 
και «ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
προχωρούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.   

6.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για την 
Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 
τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών 
μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης 
Δήμου Σαρωνικού». 

306 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3  της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για την 
Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 
τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών 
διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού».        

7.  Έγκριση Πρακτικού 4 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για την 
Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 
τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών 
μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης 
Δήμου Σαρωνικού».  

307 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 4 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για την 
Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 
τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών 
διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού».   

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

308 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.  

9.  Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» 
Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.  

309 Ομόφωνα, εγκρίνει την Αναμόρφωση (3η) του Προϋπολογισμού του 
ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.  

10.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 2217/21 Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού 
περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.   

310 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2217/21 Απόφαση Δημάρχου 
Σαρωνικού ήτοι ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.   

                                        

                                         Καλύβια, 11/10/2021            

                                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                  

 

                                                                                                                                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                                                                                                             


