
 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  1/3/2023 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί συμμόρφωσης του Δήμου 
Σαρωνικού με την υπ’ αριθ. 1716/2022 διαταγή πληρωμής. 

9 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, αποφασίζει τη 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1716/2022  διαταγής  πληρωμής  του  
Δικαστή  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών καταβάλλοντας  
στην αντίδικο  εταιρεία  το  ποσό  των  €250.000,οο σε  πλήρη  και  
ολοσχερή  εξόφληση  της απαίτησής της από την άνω διαταγή 
πληρωμής, το αργότερο  μέχρι την 10η Μαρτίου  2023.  

2.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 
€89.430,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Α' Κατανομής 
Κ.Α.Π. έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή 
αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.  

10 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €89.430,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Α' Κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου 
Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους 
και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.    

3.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 
€64.782,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής 
Κ.Α.Π. έτους 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων 
αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού για το χρονικό διάστημα 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 (50%). 

11 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €64.782,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για την 
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας των 
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού για το χρονικό 
διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 (50%) και β) κατανέμει το σχετικό 
ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών. 

4.  Έγκριση της Φάσης-1 της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου 
Ασφαλείας Νερού του Δ. Σαρωνικού». 

12 Ομόφωνα, εγκρίνει τα παραδοτέα της Φάσης-1 της πράξης με τίτλο  
«Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δ. Σαρωνικού». 

5.  Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (άμμος, χαλίκι), 
ασφαλτομίγματος, ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του 
οδικού δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών επισκευής 
πεζοδρομίων» του Δήμου Σαρωνικού. 

13 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (άμμος, χαλίκι), 
ασφαλτομίγματος, ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού 
δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών επισκευής πεζοδρομίων» 
ήτοι οι διαγωνιζόμενοι α) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε., β) ΑΦΟΙ Σ. 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε. και γ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ έχουν τη 
δυνατότητα να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

6.  Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (άμμος, χαλίκι), 
ασφαλτομίγματος, ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του 
οδικού δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών επισκευής 
πεζοδρομίων» του Δήμου Σαρωνικού. 

14 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (άμμος, χαλίκι), 
ασφαλτομίγματος, ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού 
δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών επισκευής πεζοδρομίων» 
ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας την εταιρεία 
«ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ», με συνολική προσφορά €69.507,72 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 



7.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σαρωνικού 
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».  

15 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σαρωνικού στις 
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ήτοι παραπέμπει το θέμα στη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου μαζί με την σχετική Απόφαση της Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (αριθ. Απόφασης 1581/2022) για γνωμοδότηση.  

8.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2022 
επικαιροποιημένης μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με 
τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Σαρωνικού». 

16 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2022  
μελέτης, β) ορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και γ) καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης 
του διαγωνισμού με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 

συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Σαρωνικού». 
9.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. 
Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».  

17 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά 
του Δήμου Σαρωνικού».  

10.  Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών και λήψη 
απόφασης αποστολής σχεδίου απόφασης περί διαπίστωσης της 
επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του 
οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για το διαγωνισμό 
«Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων 
έργου Δήμου Σαρωνικού».  

18 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών και 
αποφασίζει την αποστολή σχεδίου απόφασης περί διαπίστωσης της 
επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του 
οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ως απόδειξη της αξιοπιστίας 
της για τον διαγωνισμό «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων-
μηχανημάτων έργου Δήμου Σαρωνικού».  

11.  Έγκριση α) του Πρακτικού Νο 15 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής 
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της συμβάσεως 
με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου 
Υποστήριξης του Δήμου για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, στο Δήμο 
Σαρωνικού» β) του 13ου Τριμηνιαίου Λογαριασμού περιόδου 
1.7.2022-30.9.2022 (3ο Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του 
Δήμου για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και 
εφαρμογές Smart Cities, στο Δήμο Σαρωνικού». 
 

19 Ομόφωνα, α) εγκρίνει το Πρακτικό Νο 15 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής 
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου 
για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, 
στο Δήμο Σαρωνικού» και β) εγκρίνει τον 13ο Τριμηνιαίο Λογαριασμό 
περιόδου 1.7.2022-30.9.2022 (3ο Τρίμηνο 2022) της υπηρεσίας με 
τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του 
Δήμου για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές 
Smart Cities, στο Δήμο Σαρωνικού», με αποδέκτη την Ένωση Εταιρειών 
«RES INVEST A.E. - Waste Water & Energy IKE - Advanced Consultants 
A.E.» συνολικού ποσού €6.200,00 με 24% Φ.Π.Α. 

12.  Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και γενικής 
ανακεφαλαίωσης μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 του 
Δήμου Σαρωνικού.  

20 Ομόφωνα, εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων και γενικής 
ανακεφαλαίωσης μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 του Δήμου 
Σαρωνικού.  

13.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 
Προσφορών (Ν.4412/2016) έτους 2023 του Δήμου Σαρωνικού, 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού, της ΚΕΔΣΑ 
(Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού) και της ΑΔΜΚΕΣ 

21 Ομόφωνα συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 
Προσφορών (Ν.4412/2016) έτους 2023 του Δήμου Σαρωνικού, του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού, της ΚΕΔΣΑ 
(Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού) και της ΑΔΜΚΕΣ (Ανώνυμη 



(Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία 
Σαρωνικού). 

Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού) 
αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου ως εξής: 1. Δέδε Ελένη  
(ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ) ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Καραγεώργο 
Γεώργιο (ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ). 2. Βιτώρο Ευάγγελο (ΤΕ4 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) με αναπληρώτρια την Μπαλάσκα Δέσποινα 
(ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ). 3. Χατζηκωστή Ελένη (ΠΕ 
ΠΛΗΡΦΟΡΙΚΗΣ) με αναπληρώτρια την Μητρογιάννη Αικατερίνη (ΠΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ).  

14.  Αποδοχή δωρεάς του κόστους διαμόρφωσης του αύλειου χώρου 
του Νηπιαγωγείου Παλαιάς Φώκαιας από την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ».  

22 Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική δωρεά. 

15.  Λήψη απόφασης περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη 
σύνταξη πληρεξουσίου προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. 
Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα. 

23 Ομόφωνα, ορίζει ως συμβολαιογράφο για τη σύνταξη πληρεξουσίου 
προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα,  τον 
κ. Ιωάννη Χαραλαμπάκη, με αμοιβή €200,00 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.    

16.  Λήψη απόφασης περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη 
σύνταξη πληρεξουσίου προς τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο 
του Δήμου κ. Καμηλαράκη Βασίλειο.  

24 Ομόφωνα, ορίζει ως συμβολαιογράφο για τη σύνταξη πληρεξουσίου 
προς τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ. Καμηλαράκη 
Βασίλειο, τον κ. Ιωάννη Χαραλαμπάκη, με αμοιβή €200,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.     

17.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ6134/12-11-2021 
Προσφυγής που άσκησαν από κοινού οι Β.Χ. κλπ (σύνολο 9) 
κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

25 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.  

18.  Λήψη απόφασης περί νομικής εκπροσώπησης των αιρετών Κ.Γ., 
Κ.Ο., Π.Α. και της υπαλλήλου Π.Ε. του Δήμου Σαρωνικού. 

26 Ομόφωνα, α) ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την νομική εκπροσώπηση 
των αιρετών Κ.Γ., Κ.Ο. και Π.Α., τον κ. Τσούνη Κων/νο με συνολική 
αμοιβή €868,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) ορίζει ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο για την υπάλληλο Π.Ε. τον νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.      

19.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 182/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΔΛΩ1Ξ-ΘΦ2) 
Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί ορισμού πληρεξούσιου 
δικηγόρου.     

27 Ομόφωνα, εγκρίνει την απόφαση 182/2023 Δημάρχου ήτοι ορίζει ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη 
Σπυρίδωνα. 

20.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 183/2023 (ΑΔΑ: 9ΜΘΝΩ1Ξ-Τ3Ω) 
Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί ορισμού πληρεξούσιου 
δικηγόρου.  

28 Ομόφωνα, εγκρίνει την απόφαση 183/2023 Δημάρχου ήτοι ορίζει ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη 
Σπυρίδωνα. 

21.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 201/2023 (ΑΔΑ: 66ΒΚΩ1Ξ-2ΒΛ) 
Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί ορισμού πληρεξούσιου 
δικηγόρου.  

29 Ομόφωνα, εγκρίνει την απόφαση 201/2023 Δημάρχου ήτοι  ορίζει  ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ. 
Καμηλαράκη Βασίλειο. 

22.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 314/2023 (ΑΔΑ: 9Ρ8ΗΩ1Ξ-5ΗΛ) 
Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί ορισμού δικαστικού 
επιμελητή.                                                            
 

30 Ομόφωνα, εγκρίνει την απόφαση 314/2023 Δημάρχου ήτοι ορίζει τη 
δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών κα Πλεξίδα Ελένη για τη σχετική 
επίδοση με συνολική αμοιβή €90,52 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
€3,40 σε περίπτωση θυροκόλλησης. 

                                                                                                                                                                                 Καλύβια,  1/3/2023   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                             

 



                                                                                                                                                                                    ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


