
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 4-4-2016 και ώρα 18:00  

 

 Θέμα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

 EHΔ 1
ο
 Ίδρυση τμημάτων ένταξης  στις σχολικές μονάδες    

     Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας 

 

   

 

49 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Προτείνει την ίδρυση τμήματος ένταξης στο  Δημοτικό Σχολείο  

Σαρωνίδας καθώς και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες 

Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  εφόσον υπάρξουν  αιτήματα από τους  

Δ/ντες τους. 

 

 EHΔ 2
ο
 Ίδρυση τμημάτων ένταξης  στις σχολικές μονάδες    

     Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας 

 

50  Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Προτείνει την ίδρυση τμήματος ένταξης στο  Γυμνάσιο 

Αναβύσσου καθώς και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες 

Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  εφόσον υπάρξουν  αιτήματα από τους  

Δ/ντες τους. 

EHΔ 3
ο
Λήψη απόφαση περί χαρακτηρισμού τάφου (αρ.217) του 

Κοιμητηρίου Δ.Κ. Καλυβίων, ως οικογενειακού. 

51  Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Τον χαρακτηρισμό του τάφου (αρ.217) στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. 

Καλυβίων, ως οικογενειακού τάφου.  

 

 4
ο
 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00€  

     από το ΥΠΕΣ της α΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 για την   

    κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας  

    Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε  

    σχολικούς τροχονόμους. 

 

52 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της α΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας 

Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 

τροχονόμους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών και  κατανέμει στις 

Σχολικές Επιτροπές ως εξής: 

Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή 60% 

Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή 40% 

 5
ο
 Απολογισμός ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 

2015. 

53 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον 

Απολογισμό του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2015 

 6
ο
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους  

  2016. 

54 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αναμορφώνει τον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, σύμφωνα με την 



 75/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση του 

Δημάρχου.  

ΕΗΔ 7
ο
 Λήψη απόφασης περί έκδοσης επιστολής σχετικά με τη  

    λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

55 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την έκδοση 

επιστολής σχετικά με την λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής την οποία θα αποστείλει στο ΥΠΕΣ, την ΠΕΔΑ και την 

ΚΕΔΕ. 

 

 8
ο
 Λήψη απόφασης περί έκδοσης ( ή μη) πρωτοκόλλου  

    διοικητικής αποβολής του κ. Σμπόνια Μιχαήλ, από το   

    περίπτερο που βρίσκεται επι της οδού Χλόης στην Δημοτική  

    Κοινότητα Σαρωνίδας. 

 

56 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την έκδοση 

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Σμπόνια Μιχαήλ, από το 

περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Χλόης στην Δημοτική 

Κοινότητα Σαρωνίδας και εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

 

 9οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού  

    έτους 2016. 

 

57 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, σύμφωνα με την 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

 10
ο
 Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού NΠΔΔ «Αριστόδικος»  

     Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

58 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναμορφώνει τον 

Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 

2016, σύμφωνα με την 23/2016 απόφασή του. 

 

 11
ο
 Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης  

       Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

59 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναμορφώνει τον 

Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού 

έτους 2016, σύμφωνα με την 22/2016 απόφασή της. 

 

 12
ο
 Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μη του ωραρίου  

      λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού  

      ενδιαφέροντος. 

 

60 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει το ωράριο 

λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την 30/2016 απόφαση-εισήγηση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 13
ο
 Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστική  

       Ανάπλαση και αξιοποίηση ελευθέρου κοινόχρηστου χώρου  

      μεταξύ των οδών Πουλούδα και Σιδέρη Μπέη στην Δ.Κ.  

      Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού» 

 

61 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου «Αστική ανάπλαση και αξιοποίηση 

ελευθέρου κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Πουλούδα και 

Σιδέρη Μπέη στην Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού» και 

υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 14
ο
 Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση  

      δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου  

      ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση)» 

62 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 

αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ 



 Φάση)» και υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 15
ο
 Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  

      «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Ε.  

      Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού» 

 

63 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 

του γηπέδου Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού» και 

υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 16
ο
 Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  

      «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ.  

       Τριάδος  Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού» 

 

64 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 

οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού» και υποβάλλει 

αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 17
ο
 Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  

      «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Α΄ κατοικίας Δ.Ε.   

      Αναβύσσου» 

 

65 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Α΄ 

κατοικίας Δ.Ε. Αναβύσσου» και υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 18
ο
 Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  

      «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου  

      από Α. Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί τμήματος της  

      οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων» 

 

66 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού 

28
ης

 Οκτωβρίου από Α. Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί 

τμήματος της οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων» και υποβάλλει 

αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 19
ο
 Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  

      «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού» 

 

67 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού» 

και υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 20
ο
 Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανέγερσης σχολικού  

      συγκροτήματος –Γυμνασίου στη θέση «Αλωνίστρα» Δ.Ε.  

      Κουβαρά. 

 

68 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την αναγκαιότητα 

ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος –Γυμνασίου στη θέση 

«Αλωνίστρα» Δ.Ε. Κουβαρά. 

 

 21
ο
 Λήψη απόφασης περί  την επέκτασή της υπάρχουσας  

      λεωφορειακής γραμμής 122  με αφετηρία το Ελληνικό,  σε  

     Ανάβυσσο και Παλαιά Φώκαια.   

 

69 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει να απευθύνει 

αίτημα προς τον ΟΟΣΑ για την επέκτασή της υπάρχουσας 

λεωφορειακής γραμμής 122,  με αφετηρία το Ελληνικό,  σε Ανάβυσσο 

και Παλαιά Φώκαια.   

 22
ο
 «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό  

      Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για  

      την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα  

      δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών  

      από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2016.» 

70 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει  στο 7,18 % το 

ποσοστό απόδοσης στο ΝΠΔΔ «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών 

μισθοδοσίας προσωπικού των Παιδικών Σταθμών, από τους ΚΑΠ για 

το έτος 2016. 



 23
ο
 Διόρθωση της 14/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «Έγκρισης  

      Διενέργειας Προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

71 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ διορθώνει την 14/2016 

απόφαση Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διενέργειας Προμηθειών Δήμου 

Σαρωνικού έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

 

 24
ο
 Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο  

      συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων  

      και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση  

      από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου  

      (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών  

      πιστώσεων. 

 

72 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη συμμετοχή του 

Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των 

απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών 

και για τη διέλευση από την Αττική Οδό των υπολοίπων οχημάτων 

του Δήμου (υπηρεσιακές ανάγκες) καθώς και διαθέτει τις πιστώσεις 

ως εξής: 

-ΚΑ 20-6411.001  ποσό 14.196,00€ για το συνδρομητικό πρόγραμμα  

                               Δήμων με έκπτωση 50%  

- ΚΑ 20-6411.001 ποσό  804,00€ για διέλευση φορτηγών της  

                               υπηρεσίας καθαριότητας. 

  -ΚΑ 10-6411.001 ποσό    2.500,00€ 

 

 25
ο
 Έγκριση γενομένων δαπανών 

 

73 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τις γενόμενες δαπάνες, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού-

Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

 

 26
ο
 Λήψη απόφασης περί μίσθωσης κτιρίου που θα στεγάζονται  

      οι  υπηρεσίες του ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων. 

 

74 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ την μίσθωση ακινήτου στο 

οποίο θα στεγαστεί υπηρεσίες του ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας 

Καλυβίων, λόγω στενότητας χώρου στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 .  

Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική 

Επιτροπή.  

 27
ο
 Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον  

      Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού. 

 

75 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο 

του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2016, 

σύμφωνα με την εισήγηση. 

 28
ο
 Λήψη απόφασης περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 76 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την καταπολέμηση 

του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12624/26-2-2016 

έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &                     

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής 

                                                                                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


