
                                                                                                       
                                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Καλύβια,    16. 9. 2021                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ.:   15104 

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 στην 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, η οποία 
θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:     
 
1. Έγκριση των όρων της επαναληπτικής διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο 

«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».   

2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 53/2021 μελέτης, καθορισμός τρόπου 
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με «Προμήθεια ενός 
(1) Σαρώθρου 6 κ.μ.», συνολικού ποσού 297.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

3. Έγκριση των όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση 
δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ φάση)».  

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος έγκρισης παράτασης της υπ’ αριθ. 6344/15-0502020 (ΑΔΑΜ 
20SYMV006709782 2020-05-15) σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και 
ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου 
Σαρωνικού».   

5. Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς της μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ) Πολεοδομικής ενότητας Λαγονησίου Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου 
Σαρωνικού (Π.Δ/μα 27-12-1995-ΦΕΚ 50Δ/19-1-1996).   

6. Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς της Πολεοδομικής μελέτης για την επέκταση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ) στη θέση «Παραλία» Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου 
Σαρωνικού, (Π.Δ/μα 14-9-1995 – ΦΕΚ 723Δ΄/14-9-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
στην περιοχή φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλείου και Νικολάου Παπαϊακώβου.   

7. Έγκριση του Πρακτικού 1 του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης 
ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια Δήμου Σαρωνικού». 

8. Έγκριση του Πρακτικού 1 του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Σαρωνικού.» 

9. Έγκριση του Πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» του Δήμου Σαρωνικού. 

10. Έγκριση του Πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας προσωπικού-ρούχα» του Δήμου Σαρωνικού. 

11. Έγκριση του Πρακτικού 7 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για την Παρακολούθηση και 
Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της συμβάσεως με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με 



Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού» και λήψη διορθωτικής απόφασης για την 
υπ’ αριθ. 185/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον 5ο Τριμηνιαίο 
Ενδιάμεσο Λογαριασμό της Περιόδου 01-07-2020 έως 30-09-2020 (3ο Τρίμηνο 2020) της 
σχετικής  υπηρεσίας.  

12. Έγκριση του Πρακτικού 8 της Ειδικής Ενιαίας Επιτροπής για την Παρακολούθηση και 
Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της συμβάσεως με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με 
Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού» και λήψη διορθωτικής απόφασης για την 
υπ’ αριθ. 186/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον 6ο Τριμηνιαίο 
Ενδιάμεσο Λογαριασμό της Περιόδου 01-10-2020 έως 31-12-2020 (4ο Τρίμηνο 2020) της 
σχετικής υπηρεσίας.  

13. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €88.000,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών 
από τον λογαριασμό κάλυψης των πάσης φύσεως αναγκών των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη 
εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού 
covid-19 καθώς και για λοιπές δαπάνες (7η έκτακτη επιχορήγηση).  

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ορθής επανάληψης του Πρακτικού της 4ης Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου 
Σαρωνικού έτους 2021, διότι εκ παραδρομής καταχωρήθηκαν λάθος στοιχεία στα θέματα 25 
και 26 του Πρακτικού.   

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

16. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί κατάθεσης παρέμβασης μετά 
σημειώματος προτάσεων και προσθήκης επί της Αίτησης επαναπροσδιορισμού κατά τις 
διατάξεις του Ν.4745/2020 για τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στο Ν.3869/2010 
περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που άσκησε ο κ. Φ.Δ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

17. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί κατάθεσης παρέμβασης μετά 
σημειώματος προτάσεων και προσθήκης επί της Αίτησης επαναπροσδιορισμού κατά τις 
διατάξεις του Ν.4745/2020 για τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στο Ν.3869/2010 
περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που άσκησε ο κ. Ε.Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

18. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 1827/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού 
δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης – διαμαρτυρίας 
στην εταιρεία με την επωνυμία «AREMA Ε.Ε. – DEVELOPMENT SOLUTIONS».  

19. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 1915/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού 
πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη συζήτηση της 31.8.2021 της προσωρινής διαταγής που 
άσκησαν από κοινού οι Γ.Ι. και Χ.Ε.  κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

20. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 2022/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού 
πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη συζήτηση της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 της προσωρινής 
διαταγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ 67797/7324/2021) που άσκησαν από κοινού οι Κ.Μ. του Γ. και Ο.Ε. του 

Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

21. Λήψη απόφασης περί συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και του Ν.Α. του Γ. επί της 
με ΓΑΚ 207/12.04.2021 και ΕΑΚ 19/12.04.2021 αγωγής του κατόπιν της από 25-5-2021 και 
με αριθ. πρωτ. 7799 πρότασης πρόσκλησης για συμβιβασμό του προαναφερομένου 
ενάγοντος. 
 

    
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
                                                                                         ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 


