
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 27
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 26-11-2015 και ώρα 17:00  

 

 
 Θέµα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

ΕΗ∆ 1
ο
 Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 137.135,16€ από το 

Πράσινο Ταµείο (ΕΤΕΡΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την 

«Προµήθεια συστηµάτων υπογειοποίησης κάδων προσωρινής 

απόθεσης απορριµµάτων». 

222 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2.Αποδέχεται  χρηµατοδότηση ποσού 137.135,16€ από το Πράσινο 

Ταµείο (ΕΤΕΡΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την «Προµήθεια συστηµάτων 

υπογειοποίησης κάδων προσωρινής απόθεσης απορριµµάτων», 

σύµφωνα µε την εισήγηση του τµήµατος Προϋπολογισµού – 

Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

ΕΗ∆ 2
ο
 Λήψη απόφασης επανακαθορισµού της δαπάνης σύνδεσης 

ακινήτων µε το δίκτυο ακαθάρτων βάσει του Ν.1068/1980. 

223 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ επανακαθορίζει τη δαπάνη σύνδεσης 

ακινήτων µε το δίκτυο ακαθάρτων βάσει του Ν.1068/1980, σε 

συµµόρφωση µε το αρ. 74553/40928/2015 έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, σύµφωνα µε την 341/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 3
ο
 Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 121.570,74€ από το 

ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά».  

 

224 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται  χρηµατοδότηση 

ποσού 121.570,74€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά», σύµφωνα µε την 

εισήγηση του τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και 

Προµηθειών.  

 

 4
ο
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού  

     έτους 2015. 

     

 

225 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

Προϋπολογισµό του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015, σύµφωνα µε την 

330/2015 απόφαση- εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 5
ο
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού  

     έτους 2015. 

 

226 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 



 6
ο
 Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων γ΄ 

τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2015. 

 

227 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την  έκθεση 

Εσόδων – Εξόδων γ΄ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2015, σύµφωνα µε 

την 310/2015 απόφαση- εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 7
ο
 Λήψη απόφασης περί έγκριση των  συνταχθέντων 

κτηµατογραφικών διαγραµµάτων  στα πλαίσια της µελέτης  

δηµιουργίας Γ.Σ.Π. και της περιοχής της µελέτης Π/Ε 

«Μαύρο Λιθάρι», που εκπονήθηκαν  µε βάση την 2887/30-

06-2004 σύµβαση εργασιών της µελέτης  «Κτηµατογράφηση-

µελέτη  ΓΠΣ – Πολεοδόµηση - µελέτη Π/Ε-και δηµιουργία 

Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτηµ/κών και  πολεοδοµικών 

δεδοµένων της κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής». 

 

228 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τα 

συνταχθέντα κτηµατογραφικά διαγράµµατα  στα πλαίσια της µελέτης  

δηµιουργίας Γ.Σ.Π. και της περιοχής της µελέτης Π/Ε «Μαύρο 

Λιθάρι», που εκπονήθηκαν  µε βάση την 2887/30-06-2004 σύµβαση 

εργασιών της µελέτης  «Κτηµατογράφηση-µελέτη  ΓΠΣ – 

Πολεοδόµηση - µελέτη Π/Ε-και δηµιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση 

των κτηµ/κών και  πολεοδοµικών δεδοµένων της κοινότητας 

Αναβύσσου Ν. Αττικής», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας και την 61/2015 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 8
ο
 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της µε αρίθµ. 

395/11 απόφασης του ∆.Σ. περί συνέχισης εργασιών    της 

µελέτης « Εκπόνηση µελετών για τη πολεοδόµηση(ένταξη σε 

σχέδιο πόλης)της περιοχής  Β΄ κατοικίας (Β.∆. του οικισµού 

Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου  του Ν. Αττικής»  - 

(σχετική η  από  09-07-2003  σύµβαση της  Κοινότητας  

Αναβύσσου)  και παράταση της συνολικής προθεσµίας 

εκπόνησης αυτής. 

 

229 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ επικαιροποιεί την αρ. 

395/11 απόφαση του ∆.Σ. περί συνέχισης εργασιών    της µελέτης  

« Εκπόνηση µελετών για τη πολεοδόµηση(ένταξη σε σχέδιο πόλης)της 

περιοχής  Β΄ κατοικίας (Β.∆. του οικισµού Αναβύσσου) της 

Κοινότητας Αναβύσσου  του Ν. Αττικής»  - (σχετική η  από  09-07-

2003  σύµβαση της  Κοινότητας  Αναβύσσου)  και παρατείνει τη 

συνολική προθεσµία εκπόνησης αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την 62/2015 απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 9ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

230 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε. του 

έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου 

Σαρωνικού», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής. 

 

 10
ο
 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου 

πόλεως Καλυβίων». 

 

231 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε και 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του 

ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων», σύµφωνα µε την εισήγηση 

της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

 11
ο
 Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου 

«∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου 

πόλεως Καλυβίων». 

232 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την παράταση 

χρονοδιαγράµµατος του έργου ««∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του 

ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» κατά σαράντα (40) ηµέρες, 



 σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής. 

 

 12
ο
 Έγκριση µελέτης «Μελέτη µετατόπισης αγωγού ύδρευσης 

στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη µε την Λ. Σουνίου της 

∆.Ε. Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

233 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη µελέτη «Μελέτη 

µετατόπισης αγωγού ύδρευσης στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη 

µε την Λ. Σουνίου της ∆.Ε. Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού», 

σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής. 

 

 13
ο
 Λήψη απόφασης περί παράτασης µίσθωσης κτιρίου που 

στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας. 

 

234 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει τη µίσθωση του 

κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας, σύµφωνα µε 

την εισήγηση του ∆ηµάρχου. 

 

 14
ο
 Λήψη απόφασης  περί παράτασης µίσθωσης υπαίθριου 

χώρου αθλοπαιδιών, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σαρωνίδας. 

 

235 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ παρατείνει τη 

µίσθωση υπαίθριου χώρου αθλοπαιδιών, στη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Σαρωνίδας, σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου. 

 

 

 15
ο
 Έγκριση γενοµένων δαπανών. 

 

236 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τις γενόµενες 

δαπάνες, σύµφωνα µε την εισήγηση του τµήµατος Προϋπολογισµού – 

Λογιστηρίου και Προµηθειών.  

 

 

 16ο Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της 

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ ∆ιαµαντά Νικολάου, 

Παπαδοπούλου Σεβαστή, Καλογέρη Μαρία, Αλεξάνδρα 

Νινάσιου, Μαριάνθη Θυµανιάκη, Φιλίας χήρας Αναστασίου 

Γκίνη, Γκίκα Ελισάβετ, Νεαµονιτάκη Γεωργίου, Ιγγλέζου 

∆ηµητρίου, Μελαχρινού Βασιλικής, Ράπτη Αθανάσιου και 

Γκίνη Σοφίας. 

 

237 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται την 

πρόταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ ∆ιαµαντά Νικολάου, 

Παπαδοπούλου Σεβαστή, Καλογέρη Μαρία, Αλεξάνδρα Νινάσιου, 

Μαριάνθη Θυµανιάκη, Φιλίας χήρας Αναστασίου Γκίνη, Γκίκα 

Ελισάβετ, Νεαµονιτάκη Γεωργίου, Ιγγλέζου ∆ηµητρίου, Μελαχρινού 

Βασιλικής, Ράπτη Αθανάσιου και Γκίνη Σοφίας. 

 

 17
ο
 Συζήτηση για το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων στο 

πρόγραµµα «Κοινωφελούς Εργασίας»  µέσω του Ο.Α.Ε.∆. 

 

238 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την έκδοση 

ψηφίσµατος συµπαράστασης στους εργαζόµενους στο πρόγραµµα 

«Κοινωφελούς Εργασίας»  µέσω του Ο.Α.Ε.∆., προκειµένου να 

υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση. 

 

 18
ο
 ∆ηµιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ 

Υγείας) και ένταξη αυτού στο ∆ίκτυο του ∆ιαδηµοτικού 

239 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τη 

δηµιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του 



∆ικτύου Υγείας. 

 

∆ήµου Σαρωνικού και την ένταξη αυτού στο ∆ίκτυο του ∆ιαδηµοτικού 

∆ικτύου Υγείας. 

 

 19
ο
 Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων  

      Εκδηλώσεων στο ∆ήµο  Σαρωνικού. 

 

240 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη διοργάνωση 

Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του 

∆ήµου  Σαρωνικού και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000€ µε ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 15-6471.001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων». 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 


