
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  24/5/2021 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €25.619,28 από 
την Περιφέρεια Αττικής για το έργο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

133 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €25.619,28 από την 
Περιφέρεια Αττικής για το έργο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

2.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €81.030,00 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 για 
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου 
Σαρωνικού για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 
(υπόλοιπο 50%). 

134 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €81.030,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 για την 
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας των 
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού για το χρονικό 
διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 (υπόλοιπο 50%) και β) κατανέμει το 
σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών.   

3.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €82.000,00 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 
(πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

135 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €82.000,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2021 (πρώην ΣΑΤΑ) 
για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και β) κατανέμει το σχετικό 
ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών.   

4.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €53.647,50 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης έως και της 3ης μηνιαίας 
κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2021 
(πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 
(τακτική επιχορήγηση). 

136 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €53.647,50 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης έως και της 3ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ 
επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2021 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα 
και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση) και β) κατανέμει 
το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.    

5.  Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης για την 
ένταξη του Δήμου Σαρωνικού στο Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο 
«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων», μετά την Πρόσκληση 
ΑΤ 04 του ΥΠΕΣ. 

137 Ομόφωνα, α) εγκρίνει την υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτη «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη 
δημιουργία Έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου  Σαρωνικού» και 
β) εγκρίνει την υποβολή  πρότασης για την ένταξη του Δήμου Σαρωνικού 
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων», μετά την 
Πρόσκληση ΑΤ 04 του ΥΠΕΣ.   

6.  Έγκριση μελετών και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της 
πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σαρωνικού» στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart Cities, ευφυείς 
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία 
– πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό 
– τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 

138 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις υπ’ αριθ. 10, 11 & 12/2021 μελέτες για τα τρία 
(3) σχετικά υποέργα και β) εγκρίνει την υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου 
Σαρωνικού» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart Cities, ευφυείς εφαρμογές, 
συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και 



προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 
από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 
στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση».   

7.  Έγκριση μελετών και έγκριση υποβολής χρηματοδότησης της 
πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» στην 
Πρόσκληση ΑΤ06 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση από τον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 

139 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις υπ’ αριθ. 9/2021 και 11/2021 μελέτες για τα 
σχετικά υποέργα και β) εγκρίνει την υποβολή χρηματοδότησης της 
πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» στην 
Πρόσκληση ΑΤ06 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, 
της υπαίθρου και των οικισμών».     

8.  Λήψη απόφασης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟY» στον οποίο δεν αναδείχθηκε ανάδοχος 
σε καμία κατηγορία. 

140 Ομόφωνα, α) κηρύσσει ως άγονο τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟY» στον οποίο δεν αναδείχθηκε ανάδοχος σε καμία 
κατηγορία και β) αποφασίζει τη δυνατότητα πραγματοποίησης απευθείας 
ανάθεσης από την Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής των όποιων 
επειγουσών και απολύτως αναγκαίων επισκευών και συντηρήσεων των 
οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού, μέχρι την ολοκλήρωση του Νέου 
Διαγωνισμού.     

9.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης 
««Ολοκλήρωση της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής της 
πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας της περιοχής ΠΑΡΑΛΙΑ 
Δήμου Καλυβίων Θορικού»» του Δήμου Σαρωνικού.  

141 Ομόφωνα, αποδέχεται το αίτημα παράτασης της σύμβασης 
««Ολοκλήρωση της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής 
μελέτης Β’ κατοικίας της περιοχής ΠΑΡΑΛΙΑ Δήμου Καλυβίων Θορικού»» 
του Δήμου Σαρωνικού κατά δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι την 21.5.2023.  

10.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης 
«Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης των υπηρεσιών για την 
επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Σαρωνικού.  

142 Ομόφωνα, αποδέχεται το αίτημα παράτασης της σύμβασης «Υπηρεσίες 
Συμβούλου υποστήριξης των υπηρεσιών για την επικαιροποίηση του 
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου 
Σαρωνικού κατά τρεισήμισι (3,5) μήνες, ήτοι μέχρι την 31.7.2021.     

11.  Έγκριση Πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 
αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ 
φάση)». 

143 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 
αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ φάση)» 
ήτοι κρίνει ότι ο προσωρινός ανάδοχος «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» πληροί όλους 
τους όρους και τις προϋποθέσεις.  

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

144 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 Πρακτικού κατακύρωσης φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσης 
περιπτέρου στην πλατεία Ελευθερίας στη Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας 
του Δήμου Σαρωνικού. 

145 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό κατακύρωσης φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου 
στην πλατεία Ελευθερίας στη Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου 
Σαρωνικού ήτοι κατακυρώνει το δικαίωμα χρήσης του περιπτέρου στην 
«ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» με συνολική προσφορά €620 κατά μήνα.   

14.  Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007. 

146 Ομόφωνα, αποφασίζει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων ΙΔΟΧ 
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό έχει 



τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών και ως εξής: α) Δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών 
Πυροπροστασίας κα β) Δύο (2) ατόμων ΔΕ οδηγών Γ’ Κατηγορίας.   

15.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ4949/18-3-
2019 που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής, της υπ’ αριθ. οικ. 
6895/2019 απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης. 

147 Ομόφωνα, ορίζει την κα Στεργίου Φωτεινή με συνολική αμοιβή €149,00 
(απαλλαγμένου ΦΠΑ) και βάσει των ελαχίστων νομίμων εκ του κώδικα 
δικηγόρων προβλεπόμενων αμοιβών.   

16.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ4004/28-
06-2010 (ΓΑΚ 23281/2010) που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και 
δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

148 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τσούνη Κων/νο με 
συνολική αμοιβή €184,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του 
εκ του κώδικα δικηγόρων πίνακα προβλεπόμενων αμοιβών.  

17.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7346/23-
12-2010 (42394/2010) που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και 
δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.», κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

149 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τσούνη Κων/νο με 
συνολική αμοιβή €184,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βάσει του 
εκ του κώδικα δικηγόρων πίνακα προβλεπόμενων αμοιβών.   

                                        

                                          Καλύβια, 24/5/2021            
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