
 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ)  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 19/1/2022 

(Η Οικονομική Επιτροπή OMOΦΩΝΑ αποδέχτηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης) 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 
2022-2023 

1 Ομόφωνα, εκλέγει ως Αντιπρόεδρό της για την περίοδο 2022-2023 τον 
κ. Γκίνη Χρήστο.  

2.  Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βιώσιμη 
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
σε Δήμους της Χώρας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙKΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» µε 
κωδικό: 14.6iv33.33.9.1 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για 
χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», 
έγκριση των σχετικών μελετών και έγκριση Σύμφωνου 
Συνεργασίας συνδικαιούχων. 

2 Ομόφωνα, α) εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της 
πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙKΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» µε κωδικό: 
14.6iv33.33.9.1 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση από τον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ΤΣ)» β) εγκρίνει τις σχετικές μελέτες, γ) αποδέχεται τους όρους της 
σχετικής πρόσκλησης με κωδικό 14.6iv.33.33.9.1 (Α/Α ΟΠΣ: 4950) και 
δ) εγκρίνει το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας των συνδικαιούχων. 

3.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης του 
έργου «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για 
την δημιουργία στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Σαρωνικού» και οριστικός καθορισμός των 
σχετικών σημείων τοποθέτησης αυτών. 

3 Ομόφωνα, αποδέχεται το αίτημα παράτασης της σύμβασης «Προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία στάσεων, για 
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σαρωνικού» κατά 
δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 17.3.2022 και οριστικά καθορίζει τα 
σημεία τοποθέτησης αυτών.     

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

4 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 4 του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών 
διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού» 
ήτοι αναδεικνύει ως αναδόχους των προμηθειών στις σχετικές 
κατηγορίες τις κάτωθι εταιρείες ως εξής: 1.«ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΝΤΙΚΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» για τις κατηγορίες: α) Παντοπωλείου με συνολική προσφορά 
€75.021,91 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) Οπωροπωλείου με 
συνολική προφορά €16.228,47 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 
2.«ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΩΦΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την κατηγορία Κρεοπωλείου με 
συνολική προσφορά €21.055,29 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 
3.«ΝΤΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ» για την κατηγορία 
Γαλακτοπωλείο με συνολική προσφορά €54.372,80 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 4.«ΓΑΛΑΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ» για 
την κατηγορία Ιχθυοπωλείου με συνολική προσφορά €10.571,019 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για την κατηγορία του ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ο 
διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και η σχετική προμήθεια θα γίνει με τις 
διαδικασίες της απ’ ευθείας ανάθεσης.   



5.  Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το 
έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του N.4829/2021 
(σχολικές καθαρίστριες). 

5 Ομόφωνα, εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου  για το 
έτος 2022 και κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του N.4829/2021 
(σχολικές καθαρίστριες) ως εξής: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
σαράντα τέσσερις (44) θέσεις [είκοσι επτά (27) θέσεις πλήρους 
απασχόλησης και δέκα επτά (17) θέσεις μερικής απασχόλησης].   

                                        

                                        Καλύβια, 19/01/2022   
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