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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Αποδοχή παραχώρησης τετραξωνικού απορριμματοφόρου 
οχήματος μάρκας Volvo με αριθμό πινακίδας ΚΗΗ9797 από το 
Δήμο Λαυρεωτικής.   

415 Ομόφωνα, α) αποδέχεται την αδυναμία αποκομιδής ογκωδών και 
συμμίκτων απορριμμάτων ως προς την έλλειψη οχημάτων και β) 
αποδέχεται την παραχώρηση τετραξωνικού απορριμματοφόρου 
οχήματος μάρκας Volvo με αριθμό πινακίδας ΚΗΗ9797 από τον Δήμο 
Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών.    

2. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της υπ’ αριθ. 
12587/2021 σύμβασης για την Εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Σαρωνικού.    

416 Ομόφωνα, αποδέχεται το σχετικό αίτημα παράτασης της υπ’ αριθ. 
12587/2021 σύμβασης για την Εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Σαρωνικού και ορίζει ως νέα 
ημερομηνία λήξης αυτής την 31.3.2022.   

3. Ε.Η.Δ. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου 
Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του 
Δήμου Σαρωνικού.  

417 Ομόφωνα, συστήνει την Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο 
«Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς 
Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» του Δήμου Σαρωνικού 
ως εξής: α) Παπαϊωάννου Αναστάσιο (ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών) ως 
Πρόεδρο αναπληρούμενο από την Πηγουνάκη Χριστιάνα (ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), β) Καραγεώργο Γεώργιο (ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών) αναπληρούμενο από τον Φιλίππου Μιχάλη (ΠΕ 
Τοπογράφων Μηχανικών) και γ) Μπαλάσκα Δέσποινα (ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών) αναπληρούμενη από τον Βιτώρο Ευάγγελο (ΤΕ4 
Τεχνολόγων Μηχανικών).  

4. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 
Σαρωνικού έτους 2022 συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«ΚΕΔΣΑ». 

418 Ομόφωνα, καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
Δήμου Σαρωνικού έτους 2022 συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΙΔ με την 
επωνυμία «ΚΕΔΣΑ» και εισηγείται αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
κατάρτιση του Ο.Π.Δ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» του 
Δήμου Σαρωνικού αναβάλλεται.     

5. Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου 
Σαρωνικού οικονομικού έτους 2022. 

419 Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται.  

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) της ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 
2021.  

420 Ομόφωνα, εγκρίνει τη 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΚΕΔΣΑ 
οικονομικού έτους 2021.   

7. Έγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΣΑ έτους 2020.  421 Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται. 

8. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΔΣΑ χρήσης 
έτους 2020.   

422 Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται. 

9. Έγκριση Προϋπολογισμού της ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 2022. 423 Ομόφωνα, εγκρίνει τον Προϋπολογισμού της ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 
2022.   

10.  Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2022 της ΚΕΔΣΑ.  424 Ομόφωνα, εγκρίνει το ετήσιο προγράμματος δράσης 2022 της ΚΕΔΣΑ.  

11. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σαρωνικού με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και 

425 Ομόφωνα, εγκρίνει την εισηγητική έκθεσης προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα 



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.  

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.  

12.  Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Σαρωνικού και απαλλαγή 
υπολόγου.  

426 Ομόφωνα, αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του 
Δήμου Σαρωνικού οικ. έτους 2021 έγινε νόμιμα, η επιστροφή αυτής 
εμπρόθεσμα και απαλλάσσει τον υπόλογο διαχειριστή.   

13.  Επιστροφές πάγιας προκαταβολής των Δ.Κ. Καλυβίων, 
Αναβύσσου, Παλ. Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά και απαλλαγές 
υπολόγων.   

427 Ομόφωνα, αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των 
Δ.Κ. Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλ. Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά οικ. 
έτους 2021 έγιναν νόμιμα, οι επιστροφές αυτής εμπρόθεσμα και 
απαλλάσσει τους υπόλογους διαχειριστές.     

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

428 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.  

15.  Λήψη απόφασης περί συνέχισης του προγράμματος απασχόλησης 
μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ για το έτος 2022 
και βάσει της υπ’ αριθ. 297/2020 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

429 Ομόφωνα, αποφασίζει τη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου 
Σαρωνικού στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 
55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου 
τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ για ένα (1) ακόμη έτος και βάσει της 
υπ’ αριθ. 297/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.   

16.  Λήψη απόφασης νέου αιτήματος συμμετοχής του Δήμου 
Σαρωνικού στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 
55-67 ετών λόγω μη κάλυψης θέσεων από το προηγούμενο 
συνολικό αίτημα.  

430 Ομόφωνα, αποφασίζει την κατάθεση νέου αιτήματος συμμετοχής του 
Δήμου Σαρωνικού στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς 
του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ συνολικά πέντε (5) 
θέσεων ως εξής: Υπηρεσία καθαριότητας πέντε (5) άτομα.        

17.  Έγκριση του Πρακτικού της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του 
Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.    

431 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου 
Σαρωνικού έτους 2021.  

                                          

                                          Καλύβια, 22/12/2021            
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