
                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλύβια,   16.12.2022                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ.      22201 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     ΠΡΟΣ:     α) Τακτικά μέλη 

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

                                                                               Κοιν.:     Γενικό Γραμματέα 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σας προσκαλώ στην 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, η 
οποία θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 22η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:   
 
1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2023. 
2. 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». 

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

4. Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 2023. 
5. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2023 της ΚΕΔΣΑ. 
6. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού με 

την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, 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. 

7. 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). 

8. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €2.776,52 από το υπουργείο εσωτερικών 
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.  

9. 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 από την αύξηση του 
ενεργειακού κόστους.  

10. 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». 

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

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

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

14. 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.  



15. 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. 

16. 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. 

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

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

 
                                                                                         ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                 


