
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 12/12/2022 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2448/8-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΓΡΤΩ1Ξ-
Ψ96) Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί ορισμού 
πληρεξούσιου δικηγόρου.  

418 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2448/8-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΓΡΤΩ1Ξ-
Ψ96) Απόφαση Δημάρχου Σαρωνικού ήτοι ορίζει ως πληρεξούσιο 
δικηγόρο τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ. Καμηλαράκη 
Βασίλειο. 

2.  Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης (2η) της σύμβασης με τίτλο 
«Προμήθεια ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων 
απορριμμάτων και προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου 
οχήματος με γερανό και αρπαγή» του Δήμου Σαρωνικού. 

419 Ομόφωνα, εγκρίνει την τροποποίηση (2η) της σύμβασης με τίτλο 
«Προμήθεια ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και 
προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και 
αρπαγή» του Δήμου Σαρωνικού ήτοι μεταθέτει την προθεσμία 
παράδοσης των σχετικών οχημάτων κατά έξι (6) μήνες, μέχρι τις 
30.6.2023.  

3.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή δωρεάς ενάμιση τόνου τροφής αδεσπότων 
ζώων (σκύλοι, γάτες) από το Σωματείο «Ένωση Εταιρειών 
Ανατολικής Αττικής».   

420 Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά.  

4.  Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για τη 
«Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού 
του Δήμου Σαρωνικού.  

421 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για τη 
«Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού του 
Δήμου Σαρωνικού ήτοι κηρύσσει ως ανάδοχο της υπηρεσίας την 
«SOFLAND ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με συνολική προσφορά 
€39.295,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

5.  Ε.Η.Δ. Εξειδίκευση 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. 126/22 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

422 Ομόφωνα, εξειδικεύει τις σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους 
€10.800,00 στους αντίστοιχους ΚΑ σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 
126/22 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.    

6.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 
€59.620,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δ' Κατανομής 
Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.   

423 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €59.620,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Δ' Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 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.  

7.  Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη 
Πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη 
Επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής) των πολεοδομικών ενοτήτων 
Π.Ε.1 και Π.Ε.2 της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Ν. 
Αττικής».  

424 Ομόφωνα, εγκρίνει τον Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «Μελέτη 
Πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης – 
Πράξη Εφαρμογής) των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2 της 
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Ν. Αττικής» σύμφωνα με τον οποίο η 
τελική συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
€562.830,14 συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και ΦΠΑ.  

8.  Λήψης απόφασης παράτασης της σύμβασης με τίτλο 425 Ομόφωνα, αποφασίζει την παράταση της σύμβασης με τίτλο 



«∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ(ΤΕΒΑ 2018-2019) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που αφορά την Πράξη με 
τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Κ.Σ. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029299 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

«∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ(ΤΕΒΑ 
2018-2019) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
που αφορά την Πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Κ.Σ. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029299 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» ήτοι έως 
τις 30.6.2023 ως προς το φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
Δ.Α ΟΠΕΚΑ 1036 του Υπουργείου Εργασίας και μέχρι τις 31.12.2023 για 
το οικονομικό αντικείμενο σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Δ.Α ΤΕΒΑ 839 του 
Υπουργείου Εργασίας.   

9.  Έγκριση τροποποίησης (3η) της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια 
ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού – Γάλα (Κατηγορία 2)» 
του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του 
Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού». 

426 Ομόφωνα, εγκρίνει την τροποποίηση (3η) της σύμβασης με τίτλο 
«Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού – Γάλα (Κατηγορία 
2)» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου 
Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού» ήτοι αποφασίζει την 
αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά 11.162 τεμάχια και την αύξηση 
του οικονομικού αντικειμένου κατά €17.280,27 με το συνολικό ποσό 
της σύμβασης να διαμορφώνεται στο ποσό των €81.559,20.  

10.  Λήψη απόφασης τροποποίησης των συμβάσεων 10850/19 και 
20697/21 των υποέργων 1,7,8 της Πράξης Αποκεντρωμένων 
Προμηθειών για τη μείωση προϋπολογισμού, σε ορισμένες 
κατηγορίες, λόγω εξάντλησης ποσοτήτων του διαγωνισμού με 
τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού προγράμματος 
(Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD)» της Π.Ε. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιόδου 2018-2019. 

427 Ομόφωνα, αποφασίζει την τροποποίηση των συμβάσεων 10850/19 και 
20697/21 των υποέργων 1,7,8 της Πράξης Αποκεντρωμένων 
Προμηθειών για τη μείωση προϋπολογισμού, σε ορισμένες κατηγορίες, 
λόγω εξάντλησης ποσοτήτων του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD)» 
της Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιόδου 2018-2019 ήτοι εγκρίνει το 
ύψος του μη απορροφημένου ποσού στα €415.876,24, ποσό που 
αποφασίζει να συμβασιοποιηθεί προσθετικά στην επόμενη σχετική 
διακήρυξη.   

11.  Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» του Δήμου 
Σαρωνικού.  

428 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» του Δήμου Σαρωνικού 
ήτοι κρίνοντας τον σχετικό διαγωνισμό ως «Άγονο». 

12.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των υπ. αριθ. 1/2022 και 
9/2022 μελετών, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και 
των νομικών προσώπων αυτού». 

429 Ομόφωνα, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπ. αριθ. 1/2022 και 
9/2022 μελετών, καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του διεθνούς 
δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίζει τους 
όρους  της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών 
προσώπων αυτού».  

13.  Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών έτους 2022 του 
Δήμου Σαρωνικού. 

430 Ομόφωνα, συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών έτους 2022 του 
Δήμου Σαρωνικού αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: 
1.Βιττώρο Ευάγγελο, 2.Μπαλάσκα Δέσποινα και 3.Χαλκοδαίμων 
Αναστασία.  



14.  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας των 
υλικών του έργου «Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού 
Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου» του Δήμου Σαρωνικού.   

431 Ομόφωνα, συγκροτεί Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου ποιότητας των 
υλικών του έργου «Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του 
Δήμου Σαρωνικού αποτελούμενη από τους υπαλλήλους: 
1.Παπαϊωάννου Αναστάσιο, 2.Μπαλάσκα Δέσποινα και 3.Kαραγεώργο 
Γεώργιο. 

15.  Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου 
«Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου 
Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του 
Δήμου Σαρωνικού.  

432 Ομόφωνα, συγκροτεί Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου 
«Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς 
Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του Δήμου Σαρωνικού 
αποτελούμενη από τους υπαλλήλους: 1.Φιλίππου Μιχαήλ, 
2.Παπαϊωάννου Αναστάσιο και 3.Kαραγεώργο Γεώργιο.  

16.  Υποβολή Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2022 για 
τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Σαρωνικού.   

433 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, συντάσσει και υποβάλλει 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 
έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Σαρωνικού σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

17.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς 
καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Καλυβίων, Αναβύσσου και Σαρωνίδας. 

434 Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους 
ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβίων, 
Αναβύσσου και Σαρωνίδας και σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης του Δήμου.   

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

435 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. 

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

436 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.300,00 και β) 
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

20.  Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού της «ΚΕΔΣΑ» έτους 2022. 437 Ομόφωνα, εγκρίνει την Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού της 
«ΚΕΔΣΑ» έτους 2022.   

                                                                                        

                                                                                                                                                                                Καλύβια,  13/12/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ     

 

                                                                                                                             


