
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 11-12-2014 και ώρα 17:30  

 

 Θέμα α.α. 

αποφ. 

Περίληψη Αποφάσεων 

ΕΗΔ 1
Ο
 Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Σαρωνικού  

     έτους 2014. 

296 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας τηλεπικοινωνικού 

εξοπλισμού για το πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΗ. 

ΕΗΔ 2
ο
 Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού». 

297 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 

έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού» και 

υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης. 

ΕΗΔ 3
ο
 Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης μαθητών για την 

εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

298 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Αποφασίζει τη διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης  των 

μαθητών των σχολείων του Δήμου, για την εισαγωγή 

τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και ψηφίζει πίστωση ποσού 300 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6433.001 «Τιμητικές Διακρίσεις 

και αναμνηστικά δώρα». 

ΕΗΔ 4
ο
 Λήψη απόφασης περί προεξόφλησης των τιμολογίων 

της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με αριθμό 7412
Α
 

/28-01-2011, παράρτημα 50 της ΑΤΕ LEASING Α.Ε. 

καθώς και την εξαγοράς του λεωφορείου με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΗ- 5512. 

299 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Αποφασίζει την προεξόφληση των τιμολογίων της 

σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με αριθμό 7412
Α
 

/28-01-2011, παράρτημα 50 της ΑΤΕ LEASING Α.Ε. 

καθώς και την εξαγορά του λεωφορείου με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΗ- 5512. 

 5
ο 
 Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»   

    Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. 

 

300 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον 

Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού 

έτους 2015, σύμφωνα με την 127/2014 απόφασή του. 

 

 6
ο
 Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης  

    Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. 

 

301 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον 

Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Σαρωνικού (ΚΕΔΣΑ) έτους 2015, σύμφωνα με την 76/2014 

απόφασή της. 

 

 7
ο
 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2015 της  302 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει το 



     Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού. 

 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Σαρωνικού (ΚΕΔΣΑ) έτους 2015, σύμφωνα με την 

77/2014 απόφασή της. 

 

 8
ο
 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς  

    Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την  τεκμηρίωση  

    των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειμένου να  

    χρηματοδοτηθεί από τον  Δημοτικό Προϋπολογισμό, με  

    βάση το άρθρο 259  του Ν.3463/2006, όπως  

   τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του  

    Ν.4071/2012 . 

 

303 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

εισηγητική έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Σαρωνικού για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων 

αυτής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό 

Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259  του Ν.3463/2006, 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του  

Ν.4071/2012 , σύμφωνα με την 81/2014 απόφασή της. 

 9
ο
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού  

    έτους 2014. 

 

304 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναμορφώνει τον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με την 

379/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 10
ο
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ 

«Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. 

 

305 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναμορφώνει τον 

Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού 

έτους 2014, σύμφωνα με την 128/2014 απόφασή του. 

 

 11
ο
 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 109.378,26€  από 

ΥΠΕΣ που αποτελεί τα τρία δωδέκατα (3/12) του 

συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014( 6
η
 δόση) 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 

 

306 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται 

χρηματοδότηση ποσού 109.378,26€  από ΥΠΕΣ που αποτελεί 

τα τρία δωδέκατα (3/12) του συνολικού ποσού της δόσης έτους 

2014( 6
η
 δόση) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 

 

 12
ο
 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.269,03€  από 

ΥΠΕΣ της Δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου 

Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 

τροχονόμους για το Β΄ εξάμηνο 2014. 

 

307 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται 

χρηματοδότηση ποσού 30.269,03€  από ΥΠΕΣ της Δ΄ 

κατανομής ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και 

για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους για το 

Β΄ εξάμηνο 2014, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών και  της 

Επιτροπής Παιδείας του Δήμου. 

 

 13
ο
 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  81.575,00 από το 

ΥΠΕΣ της κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 

Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2014 για έργα και 

επενδυτικές δραστηριότητας (6
η
,7

η
,8

η
 και 9

η
 (9

ο
 και 10

ο
 

308 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται 

χρηματοδότηση ποσού  81.575,00 από το ΥΠΕΣ της κατανομής 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 

2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητας (6
η
,7

η
,8

η
 και 9

η
 



δωδεκατημόριο)δόση 2014). 

 

(9
ο
 και 10

ο
 δωδεκατημόριο)δόση 2014), σύμφωνα με την 

εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου. 

 

 

 14
ο
 Κατανομή ποσού από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ της 

κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων 

(πρώην ΣΑΤΑ) ετών 2013 και 2014 για έργα και 

επενδυτικές δραστηριότητες (11
η
 και 13

η
 δόση 2013, 1

η
 

έως 9
η
 (9

ο
 και 10

ο
 δωδεκατημόριο) δόση 2014». 

 

309 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ κατανέμει  

χρηματοδότηση ποσού 132.839,96€ του ΥΠΕΣ της κατανομής 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) ετών 

2013 και 2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (11
η
 

και 13
η
 δόση 2013, 1

η
 έως 9

η
 (9

ο
 και 10

ο
 δωδεκατημόριο) δόση 

2014» σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

 15
ο
 Διόρθωση της αρ.  252/2014 απόφασης Δ.Σ. περί 

«Λήψης απόφασης περί επιβολής  τελών χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων» δυνάμει του αρ. 

πρωτ.67325/46010/2014  εγγράφου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

 

310 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ διορθώνει την αρ.  

252/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης περί 

επιβολής  τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων»,σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 67325/46010/2014  έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

 

 16
ο
 Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ 

τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού 

έτους 2014. 

 

311 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την έκθεση 

εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου 

Σαρωνικού έτους 2014 σύμφωνα με την 340/2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 

 

 17
ο
 Συμπλήρωση της αρ. 227/2014 απόφασης Δ.Σ. και  

αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ, λόγω 

παραίτησης του Διευθύνοντα Συμβούλου 

312 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

συμπληρώνει την αρ. 227/2014 απόφασης Δ.Σ. και  

αντικαθιστά το μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ, λόγω 

παραίτησης του Διευθύνοντα Συμβούλου ως εξής: 

1. Ορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΜΚΕΣ τον κ. Σόφο 

Δημήτριο. 

2. Ορίζει μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ τον κ. Ακούσογλου 

Σάββα. 

 

 18
ο
 Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου 

που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Κ. 

Σαρωνίδας. 

 

313 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ παρατείνει 

τη μίσθωση του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του 

Δήμου στη Δ.Κ. Σαρωνίδας, σύμφωνα με την εισήγηση του 

Δημάρχου. 

 

 19
ο
 Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου 

που στεγάζεται το 2
ο
 Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας. 

 

314 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει τη μίσθωση 

του κτιρίου που στεγάζεται το 2
ο
 Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου. 



 

 20
ο
 Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου 

που στεγάζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το 

Κοινοτικό Ιατρείο της Δ.Κ. Σαρωνίδας. 

 

315 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει τη μίσθωση 

του κτιρίου που στεγάζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 

το Κοινοτικό Ιατρείο της Δ.Κ. Σαρωνίδας, σύμφωνα με την 

εισήγηση του Δημάρχου. 

 

 21
ο
 Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου 

που στεγάζονται οι υπηρεσίες   του Δήμου στη Δ.Κ. 

Καλυβίων. 

 

316 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει τη μίσθωση 

του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες   του Δήμου στη 

Δ.Κ. Καλυβίων σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου. 

 

 

 22
ο
 Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου οργάνου για 

σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

βάσει του άρθρου 80 του Ν. 3463/06(ΚΔΚ). 

 

317 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζει αρμόδιο όργανο 

για την σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

βάσει του άρθρου 80 του Ν. 3463/06(ΚΔΚ) αποτελούμενο από 

δύο υπαλλήλους του Δήμου και έναν Δημοτικό Σύμβουλο ως 

εξής: 

1. Γκέραλης Σάββας ( Αντιδήμαρχος) 

2. Ευαγγέλου Αναστασία (Υπάλληλος του Δήμου) 

3. Κατσίκης Κων/νος (Υπάλληλος του Δήμου) 

 

 23
ο
 Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην 

υπάλληλο του Δήμου Μερκούρη Ελένη, λόγω 

συνταξιοδότησης. 

 

318 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την 

καταβολή αποζημίωσης στην υπάλληλο του Δήμου Μερκούρη 

Ελένη, λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την εισήγηση του 

τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

 24
ο
 Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της 

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και 

αμφισβητήσεων (Υποθέσεις: «Ι. Στάμος – Σ. Κουτσοδήμου 

ΟΕ», Κων/νου Συκιώτη, Ιωάννη  Σωφρόνη, Γεωργίου 

Διαμαντή, Απόστολου Πολύζου, Πέτρου Φυτίλη, 

Μαξιμιλιανού Ντιονίζι, Θεόδωρου Ντεντόπουλου, 

Κων/νου Καρδουλάκη) 

 

319 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται 

την πρόταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 

και αμφισβητήσεων (Υποθέσεις: «Ι. Στάμος – Σ. Κουτσοδήμου 

ΟΕ», Κων/νου Συκιώτη, Ιωάννη  Σωφρόνη, Γεωργίου 

Διαμαντή, Απόστολου Πολύζου, Πέτρου Φυτίλη, 

Μαξιμιλιανού Ντιονίζι, Θεόδωρου Ντεντόπουλου, Κων/νου 

Καρδουλάκη) 

 

 25
ο
 Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από 

βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους 

χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου. 

 

320 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει τη 

διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, 

λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου, σύμφωνα με 

την εισήγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης. 

 

 26
ο
 Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από 321 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη διαγραφή 



βεβαιωτικούς καταλόγους του  Πατσιαβούρα Βάϊου του 

Κων/νος, λόγω επανελέγχου των στοιχείων από την 

Υπηρεσία Εσόδων. 

 

ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους του  Πατσιαβούρα Βάϊου 

του Κων/νος, λόγω επανελέγχου των στοιχείων από την 

Υπηρεσία Εσόδων. 

 

 27
ο
 Λήψη απόφασης επί αίτησης Παναγιωτοπούλου 

Ελένης περί διαγραφής ποσού από καταλόγους ύδρευσης. 

 

322 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη διαγραφή 

ποσού από καταλόγους ύδρευσης, της κας Παναγιωτοπούλου 

Ελένης. 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


