
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 30/12/2022 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και γενικής 
ανακεφαλαίωσης μηνών Οκτωβρίου–Νοεμβρίου 2022 του 
Δήμου Σαρωνικού. 

459 Ομόφωνα, εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων και γενικής 
ανακεφαλαίωσης μηνών Οκτωβρίου–Νοεμβρίου 2022 του Δήμου 
Σαρωνικού.  

2.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 
€10.400,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής 
Κ.Α.Π. έτους 2022 για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σαρωνικού. 

460 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €10.400,00 από το 
από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για 
την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του 
Δήμου Σαρωνικού και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

3.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 
€126.544,58 από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) για την υλοποίηση του προγράμματος 
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στον 
Δήμο Σαρωνικού για την περίοδο από 1.3.2022 και μετά. 

461 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €126.544,58 από τον 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) για την 
υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67 ετών στον Δήμο Σαρωνικού για την περίοδο από 
1.3.2022 και μετά και β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

4.  Ε.Η.Δ. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 
€14.739,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών από τον λογαριασμό 
κάλυψης της πάσης φύσεως αναγκών των Ο.Τ.Α. για την 
κάλυψη της δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας 
των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού 
για το διδακτικό έτος 2022-2023 (ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).  

462 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €14.739,00 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών από τον λογαριασμό κάλυψης της πάσης 
φύσεως αναγκών των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη της δαπάνη μισθοδοσίας 
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του 
Δήμου Σαρωνικού για το διδακτικό έτος 2022-2023 (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ & ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) και β) κατανέμει το 
σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

5.  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 11/2022 
μελέτης, καθορισμού τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο ««Προμήθεια 
Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Β.Υ.Σ) στα 
πλαίσια της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ 
ΚΩΔ. MIS 5029299 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 
(ΤΕΒΑ/FEAD)»». 

463 Ομόφωνα, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθ. 11/2022 
μελέτης, καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του διεθνούς ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίζει τους όρους  της διακήρυξης 
του διαγωνισμού» με τίτλο ««Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής 
Υλικής Συνδρομής (Β.Υ.Σ) στα πλαίσια της πράξης: 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5029299 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»» 
προϋπολογισμού 1.598.486,24 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ).   

6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 66/2022 
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

464 Ομόφωνα, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθ. 66/2022 
μελέτης, καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοιχτού 



διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) 
ανισότροχου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή» του Δήμου 
Σαρωνικού. 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίζει τους όρους  της διακήρυξης 
του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ανισότροχου 
ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή» του Δήμου Σαρωνικού. 

7.  Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 
2022.  

465 Ομόφωνα, εισηγείται την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 
2022 του Δήμου Σαρωνικού προς το ΔΣ.  

8.  Λήψη απόφασης προσαρμογής εγγραφών σύμφωνα με την με 
αριθ. πρωτ. 3675/21.12.22 Γνώμη του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του 
Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ «Αριστόδικος» 
του Δήμου Σαρωνικού. 

466 Ομόφωνα, εγκρίνει την προσαρμογή των εγγράφων επί του σχεδίου του 
Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ «Αριστόδικος» του 
Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 3675/21.12.22 
Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  

9.  Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού 
έτους 2023. 

467 Ομόφωνα, καταρτίζει το σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού 
έτους 2023 και εισηγείται αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

10.  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». 

468 Ομόφωνα, καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
Δήμου Σαρωνικού έτους 2023 συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΚΕΔΣΑ» και 
εισηγείται αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

11.  Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.   

469 Ομόφωνα, εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.  

12.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 53.647,50 € 
από το Υπουργείο Εσωτερικών της 10ης έως και της 12ης 
μηνιαίας κατανομής Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των Δήμων 
έτους 2022 (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) για έργα και επενδυτικές 
δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση). 

470 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €53.647,50 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της 10ης έως και της 12ης μηνιαίας κατανομής 
Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2022 (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) 
για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση) και β) 
κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

13.  Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 49.134,00 € 
από το Υπουργείο Εσωτερικών από το 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 (2η επιχορήγηση). 

471 Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €53.647,50 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών από το 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 (2η επιχορήγηση) και β) 
κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.  

14.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τον χρηματικό 
κατάλογο ύδρευσης & αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας 
Παλ. Φώκαιας. 

472 Ομόφωνα, εγκρίνει τις διαγραφές ποσών από τον χρηματικό κατάλογο 
ύδρευσης & αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Παλ. Φώκαιας. 

15.  Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Σαρωνικού και 
απαλλαγή υπολόγου.  

473 Ομόφωνα, αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του 
Δήμου Σαρωνικού οικ. έτους 2022 έγινε νόμιμα, η επιστροφή αυτής 
εμπρόθεσμα και απαλλάσσει την υπόλογο διαχειριστή.  

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

474 Ομόφωνα, αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των 
Δ.Κ. Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλ. Φώκαιας, Σαρωνίδας & Κουβαρά οικ. 
έτους 2022 έγιναν νόμιμα, οι επιστροφές αυτών εμπρόθεσμα και 
απαλλάσσει τους υπόλογους διαχειριστές.  



                                                                                        

                                                                                                                                                                                Καλύβια,   2/1/2022   

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

        ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                                         


