
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  8/12/2021 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου 6 κ.μ.» 
του Δήμου Σαρωνικού.   

380 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου 6 κ.μ.» του Δήμου 
Σαρωνικού ήτοι ο οικονομικός φορέας με επωνυμία «ΤΑΚΗΣ Δ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» έχει τη δυνατότητα να 
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού. 

2. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 
επί συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα 
προσωρινής διαταγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 97531/10815/2021) που 
άσκησαν από κοινού οι  υπάλληλοι του Δήμου Γ.Ι. και Χ.Ε. κατά 
του Δήμου Σαρωνικού.  

381 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 
συνολική αμοιβή €79,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των ελαχίστων 
νομίμων εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.  

3. Ε.Η.Δ.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 
επί συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα 
προσωρινής διαταγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 97517/10812/2021) που 
άσκησαν από κοινού οι  υπάλληλοι του Δήμου Κ.Μ. και Ο.Ε. 
κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

382 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Στεργίου Φωτεινή με 
συνολική αμοιβή €79,00 (απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των ελαχίστων 
νομίμων εκ του κώδικα δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.  

4. Έγκριση του 2ου Λογαριασμού της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. της 
Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας». 

383 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 2ου Λογαριασμό της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. της Δημοτικής 
Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας» συνολικού ποσού €3.542,40  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.    

5. Έγκριση του 2ου Λογαριασμού της μελέτης «Τοπογραφικές 
Εργασίες για την ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου στη θέση 
«Γερακίνα» Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου 
Σαρωνικού». 

384 Ομόφωνα, εγκρίνει τον 2ου Λογαριασμού της μελέτης «Τοπογραφικές 
Εργασίες για την ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου στη θέση «Γερακίνα» 
Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού» συνολικού 
ποσού €3.542,40  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

6.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροχήλατων 
μεταλλικών και πλαστικών κάδων, προμήθεια μικρών κάδων και 
ανταλλακτικών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων για το Δήμο 
Σαρωνικού» σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  

385 Ομόφωνα, εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών και πλαστικών 
κάδων, προμήθεια μικρών κάδων και ανταλλακτικών μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων για το Δήμο Σαρωνικού» μέχρι την 31.12.2021 σύμφωνα 
και με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  

7. Υποβολή Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2021 για 
τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Σαρωνικού.  

386 Ομόφωνα, συντάσσει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 
έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021 σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών. 

8. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €58.500,00 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της Δ' Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.  

387 Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €58.500,00 από το Υπουργείο 
Εσωτερικών της Δ' Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού 
και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του 



Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

9. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €14.625,00 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της συμπληρωματικής κατανομής 
Κ.Α.Π. έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και κατά 
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των 
σχολείων.  

388 Ομόφωνα, α) αποδέχεται ποσό €14.625,00 από το Υπουργείο 
Εσωτερικών της συμπληρωματικής κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου 
Σαρωνικού και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης 
των σχολείων και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.   

10. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων 
εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των 
Θεοφανείων καθώς και της τελετής βράβευσης μαθητών για την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 147/21 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

389 Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε. 

11. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης υπ’ αριθ. 15161/14-09-
2021  (ΑΔΑΜ 21SYMV00919770/2021-09-14) ως προ το 
οικονομικό αντικείμενο και κατακύρωση της υπηρεσίας 
«Εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών 
και φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού» στην εταιρεία 
«GEOCYCLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

390 Ομόφωνα, τροποποιεί την υπ’ αριθ. 15161/14-09-2021 (ΑΔΑΜ 
21SYMV00919770/2021-09-14) σύμβαση ως προ το οικονομικό 
αντικείμενο και κατακυρώνει τις επιπλέον εργασίες που κρίνονται 
αναγκαίες για την υπηρεσία «Εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και 
διαχείρισης ογκωδών και φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού» 
στην εταιρεία «GEOCYCLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με συνολική αμοιβή €29,975,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χωρίς 
να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.  

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

391 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.  

13. Έγκριση του ορθού Πρακτικού της υπ’ αριθ. 2/2021 
συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών 
και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού.  

392 Ομόφωνα, εγκρίνει το ορθό Πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/2021 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων 
του Δήμου Σαρωνικού.   

14. Αναμόρφωση (4η) Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» 
Δήμου Σαρωνικού έτους 2021. 

393 Ομόφωνα, εγκρίνει την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ 
«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.   

15.  Έγκριση της νόμιμης αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας 
«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» στη βάση της 
υπ’ αριθ. 379/2021 (ΑΔΑ 60Ο8Ω1Ξ-Θ3Ζ) Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

394 Ομόφωνα, εγκρίνει τη νόμιμη αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας 
«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» στη βάση της υπ’ 
αριθ. 379/2021 (ΑΔΑ 60Ο8Ω1Ξ-Θ3Ζ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής συνολικού ποσού €1.600,00 πλέον ΦΠΑ και βάσει του 
«Κώδικα περί Δικηγόρων» (Ν.4194/2013, Α’ 208).    

                                          

                                          Καλύβια, 8/12/2021            
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