
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 3-2-2016 και ώρα 17:30  

 

(Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης και συµµετοχής στις 

κινητοποιήσεις όλων των παραγωγικών τάξεων, των αγροτών, των µισθωτών, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των 

συνταξιούχων κατά του  ασφαλιστικού και του φορολογικού νοµοσχεδίου που επίκειται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή και 

είναι αποτέλεσµα των µνηµονιακών πολιτικών που έχουν εφαρµοστεί τα τελευταία χρόνια)  

 
 Θέµα α.α. 

αποφ

. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1ο Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2016. 
 

14 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη διενέργεια 

προµηθειών και υπηρεσιών του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού-

Λογιστηρίου και Προµηθειών 

 

2
ο
 Ορισµός ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου και 

αναπληρωµατικού µέλους αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής εργασιών του άρθρου 67 του Π∆.28/80. 
 

15 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρακτικό 

κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής εργασιών 

του άρθρου 67 του Π∆.28/80 και ορίζει τακτικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµητρίου Σπυρίδωνα µε 

αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Κωνσταντέλο Ανδρέα. 

 

3
ο
 Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών 

και ισάριθµων αναπληρωµατικών για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του Π.∆. 

28/80). 
 

16 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρακτικό 

κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής 

Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του Π.∆. 28/80).και ορίζει τους 

παρακάτω κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους: 

1. Λιοδακάκης ∆ηµήτριος ως τακτικό µέλος µε 

αναπληρωµατικό µέλος τον Πέγκα Ανδρέα 

2. Κόλλια Μαρία ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό 

µέλος τoν Αθανασόπουλο Αλέξανδρο 
 

4ο Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων και ισάριθµων 

αναπληρωµατικών για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ηµοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.∆. 270/81). 
 

17 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρακτικό 

κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ηµοπρασιών (άρθρο 1 του Π∆ 270/81) και ορίζει τους 

παρακάτω κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους: 

1. Ζεκάκο Ευάγγελο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό 



µέλος τoν Αλεξόπουλο Βασίλειο. 

2. Μπουκοβάλα Ηλία ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό 

µέλος τον Βολάκο Νικόλαο. 
 

5ο Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών ΟΤΑ ) (άρθρο 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.∆ 

28/1980, για τον ∆ήµο, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου 

Σαρωνικού, την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Σαρωνικού  

(ΚΕ∆ΣΑ)και την Ανώνυµη ∆ηµοτική Μονοµετοχική 

Κατασκευαστική Εταιρεία ∆ήµου Σαρωνικού (Α∆ΜΚΕΣ) 

έτους 2016  

α.  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ 

β. Αξιολόγησης των προσφορών των ∆ιαγωνισµών 

ΕΚΠΟΤΑ 

γ. Παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ 

δ. Παραλαβής Υπηρεσιών  Π.∆ 28/1980 άρθρο 67 

παρ.1. 

18 Το ∆.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρακτικό κλήρωσης για την 

συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ  για τον ∆ήµο, το ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού, την Κοινωφελή Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού ( ΚΕ∆ΣΑ) και την Ανώνυµη ∆ηµοτική 

Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία ∆ήµου Σαρωνικού 

(Α∆ΜΚΕΣ) έτους 2016 και ορίζει τους προέδρους των 

Επιτροπών: α.  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 

ΕΚΠΟΤΑ β. Αξιολόγησης των προσφορών των ∆ιαγωνισµών 

ΕΚΠΟΤΑ γ. Παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε 

την εισήγηση. 

 

6
ο
 Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών 

και Αµφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, 

παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95). 
 

19 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί Επιτροπή 

Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων  

 (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του 

Ν.2307/95) ως εξής : 

Ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ.∆ηµητρίου 

Σπυρίδωνα (Πρόεδρος), µε αναπληρωµατικό τον δηµοτικό 

σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκέραλη Σάββα. 

Ορίζεται επίσης ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µειοψηφίας  

κ. Ζεκάκος Ευάγγελος   µε αναπληρωτή το ∆ηµοτικό Σύµβουλο 

της µειοψηφίας κ. Μακροδηµήτρη Σωτήρη 

Ορίζεται επίσης ο δηµότης Σαρωνικού, κάτοικος Σαρωνίδας  

κ. Γώγουλος ∆ηµήτριος µε αναπληρωτή το δηµότη κ. 

Μπούσουλα Μάνθο. 
 

7
ο
 Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου 

επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου κλήσεων κινητής 

τηλεφωνίας µηνιαίως. 
 

20 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει το ανώτατο 

επιτρεπόµενο  χρηµατικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 

µηνιαίως, σύµφωνα µε την ΚΥΑ αριθµ.18391/05 ΦΕΚ Β 

1388/7-10-2005. 



8
ο
 Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Σύµβασης 

∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας, µεταξύ ∆ήµου Μαρκοπούλου και 

∆ήµου Σαρωνικού, για την υποστήριξη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Μαρκοπούλου στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της πράξης « ∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

∆ήµου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθµισης ΕΕΛ για 

συνολική δυναµικότητα 40.000 Ι.Κ.»(κωδ. ΟΠΣ:5000083)» 
 

21 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τη σύναψη Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής 

Συνεργασίας, µεταξύ ∆ήµου Μαρκοπούλου και ∆ήµου 

Σαρωνικού, για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου Μαρκοπούλου στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

πράξης « ∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου 

Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθµισης ΕΕΛ για 

συνολική δυναµικότητα 40.000 Ι.Κ.»(κωδ. 

ΟΠΣ:5000083)» 

2. Eξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της ως 

άνω σύµβασης. 

3. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης  της σύµβασης, τον Αντιδήµαρχο κ. 

Γκίνη Σταµάτη µε αναπληρωτή τον Αντιδήµαρχο, κ. 

∆ηµητρίου Σπυρίδωνα. 
 

9ο Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσµίας του έργου 

«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο 

αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου 

Σαρωνικού». 
 

22 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει την 

συµβατική προθεσµία του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 

διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και 

Κουβαρά  ∆ήµου Σαρωνικού» κατά τρεις (3) µήνες, δηλ. έως 

την 27/4/2016. 
 

10
ο
 Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 

Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού 

 

23 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αντικαθιστά το 

µέλος του ∆.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού, σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 289/17-

12-2015 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων – Μαθητών 

Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης. 

 

11
ο
 «Λήψη απόφασης για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης Ε 

1347/2015 κατά  των  Υπουργών  1. Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 2. Οικονοµικών για την 

ακύρωση  Του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο α,  της ΚΥΑ 

∆∆Π0005159/586Β΄ΕΞ2015 [ΦΕΚ Β 578/9.4.2015] που ορίζει 

ότι «Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι 

κοινόχρηστοι χώροι  α: όταν η διαχείριση τους ανήκει σε 

άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονοµικών (Λιµενικά 

Ταµεία, Οργανισµούς Λιµένων, ΕΤΑ∆ ΑΕ κλπ)» και     της µε 

24 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη συνέχιση 

των ενεργειών για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης Ε 

1347/2015 κατά  των  Υπουργών  1. Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 2. Οικονοµικών για την 

ακύρωση  Του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο α,  της ΚΥΑ 

∆∆Π0005159/586Β΄ΕΞ2015 [ΦΕΚ Β 578/9.4.2015] που ορίζει 

ότι «Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι 

κοινόχρηστοι χώροι  α: όταν η διαχείριση τους ανήκει σε άλλους 

φορείς πλην του Υπουργείου Οικονοµικών (Λιµενικά Ταµεία, 



αριθµό πρωτοκόλλου 8107/747/5.5.2015 πράξης της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής - 

Τµήµα Αιγιαλού & Παραλίας που αφορά τις Αλυκές 

Αναβύσσου»  
 

Οργανισµούς Λιµένων, ΕΤΑ∆ ΑΕ κλπ)» και     της µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 8107/747/5.5.2015 πράξης της Περιφερειακής 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής - Τµήµα Αιγιαλού & 

Παραλίας που αφορά τις Αλυκές Αναβύσσου»  
 

12
ο
 Καθορισµός αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου 

(Κων/νου  Κατερινόπουλου) σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 

του Ν 3463/2006, για την επιµέλεια επιστροφής δύο (2) 

απαλλοτριωµένων ακινήτων του ∆ήµου στον Αγ. Νικόλαο 

Αναβύσσου (ΚΥΑ Α23772/7985/29/9/1973 ΦΕΚ 267/1973. 
 

25 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει την αµοιβή 

πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (Κων/νου  

Κατερινόπουλου) σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 

3463/2006, για την επιµέλεια επιστροφής δύο (2) 

απαλλοτριωµένων ακινήτων του ∆ήµου στον Αγ. Νικόλαο 

Αναβύσσου (ΚΥΑ Α23772/7985/29/9/1973 ΦΕΚ 267/1973, 

στο ποσό των 3.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 

13
ο
 Καθορισµός αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου 

(Κων/νου  Κατερινόπουλου) σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 

του Ν 3463/2006, για την υπόθεση µίσθωσης έκτασης στο 

Θυµάρι Π. Φώκαιας. 

 

26 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ καθορίζει την 

αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (Κων/νου  

Κατερινόπουλου) σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 

3463/2006, για την υπόθεση µίσθωσης έκτασης στο Θυµάρι Π. 

Φώκαιας στο ποσό των 4.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 

14o Λήψη απόφασης επί αιτήσεων δηµοτών (κ.κ. Ουρανίας 

Τζανέτου,κ.λπ), περί µείωσης δηµοτικών τελών, σύµφωνα µε 

την παρ.3 του  άρθρου 202 του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006 ΦΕΚ 

Α΄114) 

 

27 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει επί των 

αιτήσεων των ∆ηµοτών Τζανέτου Ουρανίας, Καράλη 

∆ηµήτριου, Τσιαµάτη Μιρέλα, Τζιλάρη Αλφρεντ, Κεράκη 

Ευαγγελίας, Σπίνου Ιωάννη, την µείωση των δηµοτικών τελών  

κατά 50%, σύµφωνα µε την παρ.3 του  άρθρου 202 του ∆ΚΚ 

(Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114) 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 


