
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 22/12/2022 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Σαρωνικού». 

439 Ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
και αύλειων χώρων Δήμου Σαρωνικού» ήτοι δέχεται την Υπεύθυνη 
Δήλωση του αναδόχου ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περί μη 
οψιγενών μεταβολών. 

2.  Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης 
/ διαφυγής στην οδό Αντισμηναγού Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. 
Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά». 

440 Ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκένωσης / 
διαφυγής στην οδό Αντισμηναγού Παναγή Μιχάλη στη Δ.Ε. Καλυβίων 
του Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από 
πυρκαγιά» ήτοι αποδέχεται την αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς των οικονομικών φορέων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
και «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». 

3.  Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού 
έτους 2023. 

441 Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε. 

4.  Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 
Σαρωνικού έτους 2023 συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«ΚΕΔΣΑ». 

442 Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε. 

5.  Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου 
Σαρωνικού οικονομικού έτους 2023. 

443 Ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων, εγκρίνει τον 
Προϋπολογισμό ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού οικονομικού 
έτους 2023. 

6.  Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 2023. 444 Ομόφωνα, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 
2023. 

7.  Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2023 της ΚΕΔΣΑ. 445 Ομόφωνα, εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2023 της ΚΕΔΣΑ. 

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

446 Ομόφωνα, εγκρίνει την εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα 
και τα έξοδα της επιχείρησης 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. 

9.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 40.000,00€ από 
το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την 
Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5002642 (5η δόση επιχορήγησης). 

447 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 40.000,00€ από το 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002642 (5η δόση 
επιχορήγησης) και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών. 



10.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 2.776,52€ από 
το Yπουργείο Eσωτερικών μέσω του εθνικού τμήματος του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων 
υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε. του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.  

448 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 2.776,52€ από το 
Yπουργείο Eσωτερικών μέσω του εθνικού τμήματος του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων 
υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια 
περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022 
και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών. 

11.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 318.390,21€ 
από το Υπουργείο Εσωτερικών από τον λογαριασμό κάλυψης 
των πάσης φύσεως αναγκών των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της 
επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους  από την αύξηση του 
ενεργειακού κόστους.  

449 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 318.390,21€ από το 
Υπουργείο Εσωτερικών από τον λογαριασμό κάλυψης των πάσης 
φύσεως αναγκών των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών 
τους  από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και β) κατανέμει το 
σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών. 

12.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 57/2022 
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων». 

450 Ομόφωνα, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθ. 57/2022 
μελέτης, καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίζει τους όρους  της διακήρυξης 
του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ελαστικών 
μεταφορικών μέσων». 

13.  Έγκριση του Πρακτικού της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του 
Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.  

451 Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου 
Σαρωνικού. 

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

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

453 Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 2.998€,00 και β) 
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

16.  Λήψη απόφασης περί συνέχισης του προγράμματος 
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ για 
το έτος 2023 και βάσει της υπ’ αριθ. 430/2021 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

454 Ομόφωνα, αποφασίζει την συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου 
Σαρωνικού στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 
του ΟΑΕΔ για το έτος 2023 και βάσει της υπ’ αριθ. 430/2021 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, για επιπλέον 12 μήνες. 
 

17.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Αγωγής Αποζημίωσης (κατ’ άρθρα 105 και 106 
ΕισΝ.Α.Κ.) με Αριθμό Εισαγωγής ΑΓ1778/26-4-2021 ασκηθείσα 
από την Λ.Α. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

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

18.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί 
συζήτησης Αγωγής Αποζημίωσης (κατ’ άρθρα 105 και 106 
ΕισΝ.Α.Κ.) με Αριθμό Εισαγωγής ΑΓ3850/13-7-2020 ασκηθείσα 
από την Ρ.Π. κατά του Δήμου Σαρωνικού. 

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

19.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της 
υπ’ αριθ. 1724/2022 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Δεύτερο Τμήμα). 

457 Ομόφωνα αποφασίζει τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ 
αριθ. 1724/2022 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 



 

20.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της 
υπ’ αριθ. 1725/2022 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Δεύτερο Τμήμα). 

458 Ομόφωνα αποφασίζει τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ 
αριθ. 1725/2022 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                Καλύβια, 23/12/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ     

 

                                                                                                                                          


