
                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Καλύβια,    6. 6. 2022                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. Πρωτ.:    9771 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     ΠΡΟΣ:    α) Τακτικά μέλη 

1.    Γκίνη Χρήστο 
2.    Ζεκάκο Ευάγγελο  
3.    Γκίκα Κων/νο 
4.    Πατσιαούρα Ηλία  
5.    Καρούμπαλη-Καραμάνη Ακριβή 
6.    Κόλλια Μαρία   
β) Αναπληρωματικά μέλη 
1.   Γαλάνη Χαράλαμπο 
2    Μπούτση Βασίλειο 
3.   Ράπτη Δήμητρα 
4.   Καραγιάννη Αθανάσιο  
5.   Ακούσογλου Σάββα   
6.   Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη 

                 Κοιν.:   Γενικό Γραμματέα 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Σας προσκαλώ στην 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, η οποία 
θα γίνει ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τη 10η του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 στο Δημαρχείο Καλυβίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:   

 
1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 21/2022 μελέτης, καθορισμός τρόπου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την Πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο ««Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για την επισκευή του κλειστού ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. 
ΚΟΤΤΑΡΗΣ" λόγω ζημιών από πυρκαγιά – Προμήθεια κουφωμάτων και υαλοπινάκων για την 
επισκευή του κλειστού ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" λόγω ζημιών από 
πυρκαγιά»». 

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των υπ' αριθ. 14/2022 και 17/2022 μελετών, καθορισμός 
τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο 
«Εργασίες αποψίλωσης ξερών, καμένων και ογκωδών υλικών σε αγροτικές οδούς στη Δ.Ε. 
Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά - 
Εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και φυτικών αποβλήτων του 
Δήμου Σαρωνικού».  

3. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου 
εκκένωσης / διαφυγής στην οδό Αντισμηνάρχου Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων του 
Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά».  

4. Έγκριση της ««Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων  
περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου»» του Δήμου Σαρωνικού.    

5. Έγκριση του Πρακτικού 6 της Επιτροπής του Διαγωνισμού με τίτλο «Διαμόρφωση 
κοινόχρηστου χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. 
Καλυβίων».    

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4, (άμμος - χαλίκι), ασφαλτομίγματος, ψυχρής ασφάλτου για τη 
συντήρηση του οδικού δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών επισκευής 
πεζοδρομίων»» του Δήμου Σαρωνικού.    

7. Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 του Δήμου Σαρωνικού.  
8. Υποβολή Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού.  
9. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €80.407,65 από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) για την υλοποίηση του προγράμματος 
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ΕΤΩΝ στον Δήμος Σαρωνικού για την 
περίοδο 1/11/2021 - 28/2/2022.  

10. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €40.968,00 από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη δαπανών παροχής 
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020. 



11. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €10.800,00 από το πρόγραμμα 
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μέσω του εθνικού τμήματος του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις 
δομές των ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας 
Δήμου Σαρωνικού.  

12. Έγκριση του Πρακτικού της υπ’ αριθ. 2/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού.  

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

14. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ’ αριθ. 5295/2021 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 
22204/2391/2021 ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου για την ακύρωση του υπ’ αριθ. 
221/10.3.2021 Π.Κ.Α.Α.Χ. 

15. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ’ αριθ. 5296/2021 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 
22194/2389/2021 ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου Σαρωνικού για την ακύρωση του υπ’ 
αριθ. 220/10-3-2021 Π.Κ.Α.Α.Χ. 

16. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 622/2022 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκδοθείσης επί της με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ. 
59823/7361/2015 ασκηθείσας Ανακοπής του Δήμου για την ακύρωση του υπ’ αριθ. 
11/2015 Π.Κ.Α.Α.Χ. 

17. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
αριθμό εισαγωγής ΠΡ717/2020 που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά της Περιφέρειας 
Αττικής και κατά της υπ’ αριθ. 67844/2016 απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης.  

18. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
αριθμό εισαγωγής ΠΡ1484/2020 που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού κατά της Περιφέρειας 
Αττικής για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 848500/19-12-2019 απόφασης επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων. 

19. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
αριθμό εισαγωγής ΠΡ2804/2020 που άσκησε ο Μ.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού και κατά 
της με αριθμό πρωτοκόλλου 7749/11-06-2020 απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού. 

20. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων (ΓΑΚ/ΕΑΚ 47682/5160/2022) που άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι του Δήμου 
Μ.Σ., Σ.Σ., Ι.Κ. και Ν.Δ. κατά του Δήμου Σαρωνικού.  

21. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ16583/2019 που άσκησε ο Γ.Β. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

22. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15750/2019 που άσκησε ο Κ.Θ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

23. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ15767/2019 που άσκησε η Τ.Μ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

24. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ6010/2020 που άσκησε ο Α.Γ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

25. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ5274/2020 που άσκησε η Π.Έ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

26. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ4577/2020 που άσκησε η Λ.Ε. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

27. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ5593/2020 που άσκησε ο Κ.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

28. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
αριθμό εισαγωγής ΠΡ4733/2020 που άσκησε ο Τ.Σ. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

29. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ1849/2021 που άσκησε ο Π.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

30. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με 
αριθμό εισαγωγής ΠΡ3848/2020 που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «BLUEBEACH» κατά του 
Δήμου Σαρωνικού.    

31. Λήψη απόφασης περί εισήγησης εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την από 17-5-2022 και 
με αριθ. πρωτ. 8500 πρόταση πρόσκληση για εξώδικο συμβιβασμό της ομόρρυθμης 
εταιρείας TRUCKSERVICE - Β. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.   
                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 
                              ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                                       


