
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  26/7/2021 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €65.959,95 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών από το Λογαριασμό κάλυψης των 
πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ για την κάλυψη δαπανών 
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες 
παραλίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 
71/2020.  

230 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €65.959,95 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες παραλίες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 και β) κατανέμει το σχετικό 
ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

2.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €80.000,00 από 
το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Εθνικού Τμήματος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και φυσικών καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες και συγκεκριμένα με σκοπό την 
ενίσχυση της πυροπροστασίας στο Δήμο Σαρωνικού.  

231 Ομόφωνα, α) αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού €80.000,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και 
συγκεκριμένα με σκοπό την ενίσχυση της πυροπροστασίας στο Δήμο 
Σαρωνικού και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.   

3.  Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «ΕΞΟΔΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, ΣΚΑΦΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΠ)-
 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ σε παραλίες της Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ και 
της Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ»  για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πρωτοφανούς αύξησης των 
λουόμενων στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού λόγω της 
πανδημίας covid-19.  

232 Ομόφωνα, αποφασίζει την απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης 
της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, ΣΚΑΦΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΠ) - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ σε παραλίες της Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ και της Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ» στην 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ» με συνολική 
προσφορά €28.892,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.      

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

233 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.160,98 και β) 
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.  

5.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού της 3ης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & 
Αμφισβητήσεων Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.     

234 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Σαρωνικού 
έτους 2021. 

6.  Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης, «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ -  ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ». 

235 Ομόφωνα, εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης 
της μελέτης, «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ -  ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ» κατά τριάντα έξι (36) μήνες ήτοι έως την 
14.7.2024.    

7.  Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης, «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

236 Ομόφωνα, εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης 
της μελέτης, «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες ήτοι μέχρι την 3.8.2023.   



8.  Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου 
Σαρωνικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της 
Προμήθειας 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)».  

237 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
«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)» ήτοι αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της επί του 
συνόλου προμήθειας την «SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ανώνυμη 
Εταιρεία» με συνολική προσφορά €682.781,95 συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.   

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Αίτησης Ασφαλιστικών με ΓΑΚ/ΕΑΚ 
43018/4279/2021 που άσκησε η κ. Β.Α. κατά του Δήμου 
Σαρωνικού. 

238 Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο το νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.  

                                        

                                          Καλύβια, 26/7/2021            
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