
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  16/3/2023 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 427/22 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

31 Ομόφωνα, ανακαλεί την υπ’ αριθ. 427/22 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

2.  Ε.Η.Δ. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 463/22 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

32 Ομόφωνα, ανακαλεί την υπ’ αριθ. 463/22 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

3.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης παραλαβής υλικών της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης 
διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων 
ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» και αποθήκευσης αυτών σε χώρους 
της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «CONSTRAT Ε.Π.Ε. – 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.».   

33 Ομόφωνα, α) εγκρίνει την παραλαβή των σχετικών υλικών της 
προμήθειας, β) καθορίζει τη λίστα των προς αποθήκευση υλικών σε 
χώρους της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «CONSTRAT Ε.Π.Ε.– 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε» και γ) ορίζει ότι την πλήρη και ακέραια ευθύνη 
αποθήκευσης, ασφάλειας και διατήρησης σε άριστη κατάσταση του 
συνόλου του αποθηκευμένου υλικού φέρει η εταιρεία «CONSTRAT Ε.Π.Ε. 
– ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.».  

4.  Ε.Η.Δ. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος» εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής.   

34 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει την κίνηση 
οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού και του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος» εκτός 
ορίων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής.  

5.  Ε.Η.Δ. Σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού 
έτους 2023. 

35 Ομόφωνα, συστήνει παγία προκαταβολή για τον Δήμο Σαρωνικού ποσού 
€4.000,00 έτους 2023 και ορίζει ως υπόλογο αυτής την υπάλληλο του 
Δήμου Κατσιμπούλα Αλεξάνδρα.  

6.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί νομικής εκπροσώπησης του αιρετού 
Ε.Χ. του Δήμου Σαρωνικού. 

36 Ομόφωνα, α) αποδέχεται το αίτημα νομικής εκπροσώπησης του αιρετού 
Ε.Χ. του Δήμου Σαρωνικού και β) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. 
Τσούνη Κωνσταντίνο με αμοιβή €351,00 πλέον ΦΠΑ.   

7.  Ε.Η.Δ. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες αντικατάστασης και 
επικαιροποίησης του μνημείου πεσόντων της πόλης των 
Καλυβίων.  

37 Ομόφωνα, εξειδικεύει το ποσό των €1.860,00 για τις ανάγκες 
αντικατάστασης και επικαιροποίησης του μνημείου πεσόντων της πόλης 
των Καλυβίων. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-7135.003. 

8.  Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια του Δ. 
Σαρωνικού». 

38 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια του Δ. Σαρωνικού» ήτοι αναδεικνύει 
ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΜΠΙΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ» με προσφορά με μέση έκπτωση 
(ε.μ) 13,00% και σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ  €452.760,68. 

9.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης / 
διαφυγής στην οδό Αντισμηναγού Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. 
Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά». 

39 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης / 
διαφυγής στην οδό Αντισμηναγού Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων του 
Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από 
πυρκαγιά» ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με 
προσφορά με μέση έκπτωση (ε.μ) 52,00% και σύνολο δαπάνης του έργου 
€65.938,64 χωρίς ΦΠΑ.  



10.  Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών 
μέσων» του Δήμου Σαρωνικού.  

40 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει τα Πρακτικά 1 και 
2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση 
ελαστικών μεταφορικών μέσων» του Δήμου Σαρωνικού ήτοι: α) ο 
διαγωνιζόμενος με την επωνυμία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.» έχει 
τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και β) αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της 
προμήθειας την εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.» με συνολική 
προσφορά €67.082,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

11.  Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου 
Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού». 

41 Ομόφωνα, εγκρίνει τα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής του Δήμου 
Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού» ήτοι: α) οι διαγωνιζόμενοι 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ», «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ», «ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ» και «ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στην επόμενη 
φάση του διαγωνισμού, β) αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους ανά 
κατηγορία τους εξής: 1. Την «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ» για την κατηγορία ειδών 
Παντοπωλείου με συνολική προσφορά €128.937,32, 2. Την «ΑΜΑΝΤΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ με δ.τ. «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ»» για 
την κατηγορία ειδών Οπωροπωλείου με συνολική προσφορά €28.008,65, 
3. Την «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την κατηγορία ειδών 
Κρεοπωλείου με συνολική προσφορά €25.469,58, 4. Την «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ» για 
την κατηγορία ειδών Γαλακτοπωλείου με συνολική προσφορά 
€108.221,52 και 5. Την «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ με δ.τ. «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ»» για την κατηγορία 
ειδών Ιχθυοπωλείου με συνολική προσφορά €12.930,33 και γ) για την 
κατηγορία ειδών Αρτοποιείου δεν κατατέθηκαν προσφορές και η 
κατηγορία κρίνεται «Άγονη».   

12.  Έγκριση α) του Πρακτικού Νο 15 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής 
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με 
τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart 
Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» και β) 
του 13ου Τριμηνιαίου Ενδιάμεσου Λογαριασμού περιόδου 
1.7.2022-30.9.2022 (3ο Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με τίτλο 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart 
Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού. 

42 Ομόφωνα, α) εγκρίνει το Πρακτικό 15 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για 
την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με 
Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού» και β) εγκρίνει τον 13ο 
Τριμηνιαίο Ενδιάμεσο Λογαριασμό περιόδου 1.7.2022-30.9.2022 (3ο 
Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - 
Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο 
Σαρωνικού με αποδέκτη την ανάδοχο Ένωση Εταιρειών: «Γκλόμπιτελ 
Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» 



και «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (GLOBITEL 
Α.Ε. – ΟΤΕ Α.Ε.) συνολικού ποσού €172.287,53 με ΦΠΑ 24%.        

13.  Καθορισμός μισθωτικών αξιών απλής χρήσης αιγιαλού έτους 
2023 της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού.  

43 Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.  

14.  Ενημέρωση απολογισμού εσόδων-εξόδων και γενικής 
ανακεφαλαίωσης μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 του 
Δήμου Σαρωνικού. 

44 Ομόφωνα, η Επιτροπή έλαβε γνώση της ενημέρωσης απολογισμού 
εσόδων-εξόδων και γενικής ανακεφαλαίωσης μηνών Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2023 του Δήμου Σαρωνικού.   

15.  Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες εορτασμού της 25ης Μαρτίου 
έτους 2023 σύμφωνα και με τη σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του 
Δήμου Σαρωνικού.  

45 Ομόφωνα, εξειδικεύει πίστωση ύψους €1.500,00 για δαπάνες εορτασμού 
της 25ης Μαρτίου έτους 2023 σύμφωνα και με τη σχετική Απόφαση του 
Δ.Σ. του Δήμου Σαρωνικού. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-
6443.   

16.  Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς των εξόδων προμήθειας και 
τοποθέτησης βυνιλικού δαπέδου στο Νηπιαγωγείο Κουβαρά από 
την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΚΕ».   

46 Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά.  

17.  Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ΓΑΚ/ΕΑΚ 
96612/11031/2022 ασκηθείσα από τους υπαλλήλους Λ.Α. και Α.-
Π.Β. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

47 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον με έμμισθη εντολή 
δικηγόρο του Δήμου κ. Καμηλαράκη Βασίλειο. 

18.  Λήψη απόφασης περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για 
κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 836/2023 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 
30270/3273/2020 ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου Σαρωνικού. 

48 Ομόφωνα, ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα 
Ελένη με συνολική αμοιβή €86,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

19.  Λήψη απόφασης περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για 
κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 830/2023 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 
30275/3274/2020 ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου Σαρωνικού. 

49 Ομόφωνα, ορίζει τη δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα 
Ελένη με συνολική αμοιβή €86,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

20.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 430/23 Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού 
περί ορισμού δικαστικού επιμελητή.                                                            

50 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 430/23 Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού 
ήτοι ορίζει ως δικαστικό επιμελητή για τις σχετικές επιδόσεις τη δικαστικό 
επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη με συνολική αμοιβή 
€130,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και €10,20 σε περίπτωση 
θυροκόλλησης.  

                                                                                                                                                                                 

 Καλύβια,  16/3/2023   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                       

 

                                                                                                                                                                                    ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


