
                                                                                                       
                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Καλύβια,  20. 5. 2021                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  7461 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               ΠΡΟΣ:         α) Τακτικά μέλη 

1. Μπούτση Βασίλειο 
2. Γκίνη Χρήστο 
3. Ζεκάκο Ευάγγελο  
4. Παπαχρήστου Δημήτριο 
5. Ακούσογλου Σάββα 
6. Κόλλια Μαρία  

                                                                        β) Αναπληρωματικά μέλη 
 1. Γκίνη Μαρία 
 2. Ράπτη Δήμητρα 
 3. Καρούμπαλη-Καραμάνη Ακριβή 
 4. Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη 

                     Κοιν.:       Γενικό Γραμματέα 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Σας προσκαλώ στη 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, η οποία 
θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, τη 24η του μήνα  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:   
 
1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού €25.619,28 από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

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%).   

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

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).  

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 Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 04 του ΥΠΕΣ.   

6. Έγκριση 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 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 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 ΕΡΓΟΥ" στον οποίο δεν αναδείχθηκε 
ανάδοχος σε  καμία κατηγορία.  

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.  



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.   

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

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

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.  

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

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. 

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.  

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 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.», κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

  
   

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                        
                                                                                                        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ   
 

 

 

 

 

 

 


