
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 24/11/2021 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του έργου 
«Αποκατάσταση-ανακαίνιση του παλαιού δημοτικού σχολείου 
Παλ. Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του 
Δήμου Σαρωνικού.   

358 Ομόφωνα, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της ανοιχτής 
διαδικασίας επιλογής αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση-ανακαίνιση 
του παλαιού δημοτικού σχολείου Παλ. Φώκαιας και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου» του Δήμου Σαρωνικού. 

2. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 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».  

359 Ομόφωνα, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της ανοιχτής 
διαδικασίας επιλογής αναδόχου 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».  

3. Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 1 & Πρακτικού 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμών για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού για την 
οικονομική και τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού».  

360 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 & το Πρακτικό 2 Επιτροπής 
Διαγωνισμών για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού για την οικονομική και 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού» ήτοι α) η εταιρεία «SOFLAND 
M. ΕΠΕ» έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και β) αναδεικνύει ως προσωρινό 
ανάδοχο της προμήθειας την εταιρεία «SOFLAND M. ΕΠΕ» με προσφορά 
€54.919,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

4. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού της 6ης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 
Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.   

361 Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.  

5. Παράταση της Τροποποιημένης Σύμβασης (ΑΔΑΜ 
20SYMV007969253 2020-12-31) με τίτλο «∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ 
2018-2019) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» που αφορά στην Πράξη με τίτλο 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Κ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029299 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020». 

362 Ομόφωνα, αποφασίζει την παράταση της Τροποποιημένης Σύμβασης 
(ΑΔΑΜ 20SYMV007969253 2020-12-31) με τίτλο «∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ 2018-2019) ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που αφορά στην 
Πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Κ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με 
Κωδικό ΟΠΣ 5029299 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», ως προς το φυσικό αντικείμενο μέχρι 
τις 31.3.2022 και ως προς το οικονομικό αντικείμενο μέχρι τις 
30.6.2022.   

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης για το 
έργο «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών 
Δήμου Σαρωνικού».     

363 Ομόφωνα, αποφασίζει την παράταση της σύμβασης για το έργο 
«Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου 
Σαρωνικού» μέχρι την 16.3.2022.  



7. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης «Εργασίες 
λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και 
φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού» σύμφωνα με το 
άρθρο 132 παρ. 1.γ. του Ν.4412/16 κατόπιν σχετικής θετικής 
νομικής γνωμάτευσης. 

364 Ομόφωνα, εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης «Εργασίες 
λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και φυτικών 
αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1.γ. 
του Ν.4412/16 κατόπιν σχετικής θετικής νομικής γνωμάτευσης και λόγω 
της επαύξησης των εργασιών που οφείλονται σε απρόβλεπτα περιστατικά 
τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τον συνήθη ρου του οικονομικού και 
κοινωνικού βίου, όπως είναι εν προκειμένω οι εκδηλωθείσες πυρκαγιές 
τις οποίες ο Δήμος Σαρωνικού ως επιμελής αναθέτουσα αρχή δεν 
μπορούσε εκ των προτέρων να προβλέψει με ακρίβεια ούτε και να 
εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις του. Η σχετική τροποποίηση της 
σύμβασης δεν συνεπάγεται τη μεταβολή της συνολικής φύσης της 
σύμβασης και η ενδεχόμενη αύξηση που η τροποποίηση επιφέρει στο 
συμβατικό αντικείμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής 
σύμβασης.   

8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (5η) έτους 2021 του Δήμου 
Σαρωνικού. 

365 Ομόφωνα, εισηγείται την Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού έτους 2021 
του Δήμου Σαρωνικού.  

9. Καθορισμός συντελεστή φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2022.   

366 Ομόφωνα, εισηγείται όπως δεν υπάρξει συνολική αύξηση παρά 
αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων (στεγασμένων) του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2022 με 
ενοποίηση αυτού στο 0,17/τ.μ. για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.    

10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ επί της αξίας 
της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Σαρωνικού και καθορισμού αξίας των 
ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές 
του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022. 

367 Ομόφωνα, εισηγείται όπως ο συντελεστής παραμείνει ως έχει και για το 
έτος 2022, σύμφωνα και με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & 
Δημοτικής Περιουσίας.     

11. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου 
Σαρωνικού έτους 2022. 

368 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εισηγείται όπως δεν 
υπάρξει συνολική αύξηση παρά αναπροσαρμογή των συντελεστών των 
τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου για τις εξής κατηγορίες: α) 
κατοικιών & κοινοφελών, μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών σκοπών 
ως εξής: Δ.Κ. Κουβαρά συντελεστής €1,12/τ.μ. και για όλες τις λοιπές 
Δ.Κ. συντελεστής €1,31/τ.μ., β) άσκησης πάσης φύσεως οικονομικής 
δραστηριότητας ως εξής: Δ.Κ. Καλυβίων & Παλ. Φώκαιας συντελεστής 
€2,98/τ.μ. και για τις Δ.Κ. Αναβύσσου, Σαρωνίδας & Κουβαρά 
συντελεστής €2,20/τ.μ. γ) όλοι οι λοιποί συντελεστές παραμένουν ως 
έχουν και το έτος 2022 σύμφωνα και με την εισήγηση του Τμήματος 
Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας.  

12. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων έτους 2022.  

369 Ομόφωνα, εισηγείται για το έτος 2022 όπως τα τέλη χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων παραμείνουν ως έχουν, σύμφωνα και με την 
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας.  

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

370 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €500,00 και β) 
εγκρίνει την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.  

14.  Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί 371 Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί έχουν 



έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής. εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.  

15. Λήψη απόφασης αποδοχής πρότασης δωρεάς κάλυψης του 
κόστους προμήθειας και τοποθέτησης πέντε (5) κλιματιστικών 
μονάδων για το Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας από την «ΑΙΓΕΑΣ 
ΑΜΚΕ». 

372 Ομόφωνα, αποδέχεται τη σχετική πρόταση δωρεάς.  

16. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (1η) της ΚΕΔΣΑ οικονομικού 
έτους 2021. 

373 Ομόφωνα, εγκρίνει την Αναμόρφωση (1η) του Προϋπολογισμού της 
ΚΕΔΣΑ οικ. έτους 2021.   

17. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2021 της 
ΚΕΔΣΑ. 

374 Ομόφωνα, τροποποιεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2021 της ΚΕΔΣΑ 
σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 11/2021 Απόφαση της Επιχείρησης.  

18. Τροποποίηση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού με την οποία τεκμηριώνονται τα 
έσοδα και τα έξοδα της ΚΕΔΣΑ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του 
Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 
10 του Ν.4071/2012. 

375 Ομόφωνα, τροποποιεί την εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα 
και τα έξοδα της ΚΕΔΣΑ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το 
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006 όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, 
σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 12/2021 Απόφαση της Επιχείρησης.  

19. Τροποποίηση Στοχοθεσίας 2021 (Πιν. Α5) της ΚΕΔΣΑ περί 
ένταξης της ΚΕΔΣΑ και την ενσωμάτωση αυτής στο 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του Δήμου Σαρωνικού, 
βάσει της ΚΥΑ 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3055/Β/29-07-2019). 

376 Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.  

20.  Έγκριση εφάπαξ χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών ποσού 
€60.000 της ΚΕΔΣΑ για το έτος 2021, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο τροποποιημένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του 
έτους 2021 και της 1ης αναθεωρημένης εισηγητικής έκθεσης της 
ΚΕΔΣΑ για τη τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων έτους 2021. 

377 Ομόφωνα, εγκρίνει την εφάπαξ χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών 
ποσού €60.000 της ΚΕΔΣΑ για το έτος 2021, σύμφωνα και με το 
εγκεκριμένο τροποποιημένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του έτους 2021 
και της 1ης αναθεωρημένης εισηγητικής έκθεσης της ΚΕΔΣΑ για την 
τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων έτους 2021.   

21. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης της Προσφυγής με αριθμό εισαγωγής (ΠΡ13674/21-
12-2018) που άσκησαν από κοινού οι Α.Γ. και Μ.σ.Α.Γ., κατά 
του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό 
Οικονομικών και κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.   

378 Ομόφωνα, ορίζει τη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης 
Δικηγορική Εταιρεία» με αμοιβή €357,12 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Ν. 
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).  

22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2595 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ 
99ΙΞΩ1Ξ-Ψ2Ε) περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου. 

379 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2595 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ 
99ΙΞΩ1Ξ-Ψ2Ε) ήτοι ορίζει τη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» όπως γνωμοδοτήσει σχετικά επί 
θέματος ενεργούς σύμβασης του Δήμου Σαρωνικού και παραπέμπει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα προς καθορισμό της σχετικής αμοιβής.   

                                          

                                          Καλύβια, 24/11/2021            
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