
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 20-4-2016 και ώρα 18:00  

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

    1o 

   (EH∆) 

 Αναµόρφωση (2
η
) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού  

 έτους 2016. 

78 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ το κατεπείγον του θέµατος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αναµορφώνει τον Προϋπολογισµό του 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 92/2016 

απόφαση- εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

   2o  

  (ΕΗ∆)  

Τροποποίηση της αρ.261/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Αποδοχής 

χρηµατοδότησης ποσού 4.337,84€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για 

το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνες 

και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» και ορισµός 

εκπροσώπου και διαχειριστή του ∆ήµου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος σχετικά µε το έργο» σύµφωνα µε την από 4-4-2016 ορθή 

επανάληψη εγγράφου αρ. πρωτ. 7259/28-2-2015 της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 

Περιφέρειας Αττικής 

 

79 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Τροποποιεί την αρ.261/2015 απόφαση ∆.Σ. περί «Αποδοχής 

χρηµατοδότησης ποσού 4.337,84€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 

για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 

αµιαντοσωλήνες και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» 

και ορισµός εκπροσώπου και διαχειριστή του ∆ήµου στην 

Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε το έργο» σύµφωνα µε την 

από 4-4-2016 ορθή επανάληψη εγγράφου αρ. πρωτ. 7259/28-2-

2015 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής. 

 

3o Έγκριση 1
ου

 Συγκριτικού πίνακα για τον καθορισµό της 

συµβατικής αµοιβής της µελέτης «Εκπόνηση µελετών για τη 

πολεοδόµηση (ένταξη στο σχέδιο πόλης) της περιοχής β΄ 

κατοικίας (Β.∆. του οικισµού Αναβύσσου) της Κοινότητας 

Αναβύσσου του Ν. Αττικής» (σύµβαση από 09.07.2003/ Κοιν. 

Αναβύσσου) και του αναθεωρηµένου χρονοδιαγράµµατος αυτής. 

 

80 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον 1
ο
 

Συγκριτικό πίνακα για τον καθορισµό της συµβατικής αµοιβής της 

µελέτης «Εκπόνηση µελετών για τη πολεοδόµηση (ένταξη στο 

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

Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» 

(σύµβαση από 09.07.2003/ Κοιν. Αναβύσσου) και το 

αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση 

της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της ∆ήµου µας, 

κατόπιν της από 14/1/2016 θετικής γνωµοδότησης του Σ.∆.Ε.Π.Α. 

 

4o Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. 

 

81 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον Απολογισµό της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2015, σύµφωνα µε την 9/2016 απόφασή της. 

 



5o Έγκριση Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2016. 

 

82 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το Πρόγραµµα 

Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε 

την εισήγηση και το υποβάλλει στον ΕΟΤ για την παροχή 

σύµφωνης γνώµης. 

 

6o Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 8 « Κάρτα 

δικαιούχων». 

 

83 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

7o Ορισµός Αναπληρωµατικών µελών ∆.Σ. Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

84 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

8o Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 

Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού 

85 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

9o 

Έγκριση όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της  

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαρωνικού για την εκτέλεση 

του έργου « Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών 

κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού» και ορισµός 

εκπροσώπου του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης 

του έργου. 

 

 

86 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

του ∆ήµου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής για το 

έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών 

κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού» 

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

σύµβασης. 

3. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης του έργου, τον Αντιδήµαρχο κ. 

Μπουκοβάλα Ηλία µε αναπληρωτή τον Πρόεδρο της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Β/βάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Χαρίτο 

Εµµανουήλ. 

 

10o Έγκριση όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της  

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαρωνικού για την εκτέλεση 

του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 

ΠΑΟ Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού» και ορισµός εκπροσώπου 

του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 

 

87 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

του ∆ήµου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής για το 

έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 

ΠΑΟ Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού» 

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

σύµβασης. 

3. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης του έργου, τον Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµητρίου 

Σπυρίδωνα, µε αναπληρωτή τον Πρόεδρο του ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος», κ. Λιοδακάκη ∆ηµήτριο. 

 



 

11o 

Έγκριση όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της  

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαρωνικού για την εκτέλεση 

του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 

∆.∆. Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού» και ορισµός εκπροσώπου 

του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 

 

88 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

του ∆ήµου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής για το 

έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 

∆.∆. Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού» 

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

σύµβασης. 

3. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης του έργου, τον Αντιδήµαρχο κ. Γκίνη 

Σταµάτη, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κ. 

Μπούτση Βασίλειο. 

 

12o  Συγκρότηση γνωµοδοτικής  επιτροπής σχετικά µε την 

καταστροφή εξοπλισµού ΤΠΕ που δεν έχει αξία (παρ.6 του 

άρθρου 199 Ν. 3463/2006). 

 

89 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί γνωµοδοτική 

επιτροπή σχετικά µε την καταστροφή εξοπλισµού ΤΠΕ που δεν έχει 

αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006) αποτελούµενη από τους 

εξής: 

1. Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη τακτικό µέλος µε 

αναπληρωµατικό τον κ. Αθανασόπουλο Αλέξανδρο.   

2. Κωνσταντέλο Ανδρέα τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό 

τον κ. Πέγκα Ανδρέα. 

3. Έναν (1) υπάλληλο συναφούς ειδικότητας (ΤΠΕ) που θα 

οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

13o  Λήψη απόφασης περί µετονοµασίας της Εθελοντικής Οµάδας 

Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου. 

 

90 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ µετονοµάζει την 

«Εθελοντική Οµάδας Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 

Καλυβίων», σε «Εθελοντική Οµάδα Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου 

Σαρωνικού» 

 

14o Λήψη απόφασης επί αίτησης εταιρείας «Κ. Ξενάκης & ΣΙΑ ΟΕ» 

περί υπαγωγής στην ρύθµιση, χρέωσης δηµοτικών τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, που προβλέπεται για τα 

στεγασµένους χώρους άνω των 1.000τ.µ. δυνάµει της 217/2015 

απόφασης ∆.Σ. 

 

91 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την υπαγωγή της 

εταιρείας «Κ. Ξενάκης & ΣΙΑ ΟΕ» στην ρύθµιση, χρέωσης 

δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, που 

προβλέπεται για τα στεγασµένους χώρους άνω των 1.000τ.µ. 

δυνάµει της 217/2015 απόφασης ∆.Σ.( άρθρο 5 του Ν.1080/80), 

ήτοι ορίζει µειωµένο εµβαδόν σε ποσοστό 30%. 

 

15o Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους δηµοτικών τελών και ΤΑΠ του κ.Πιτταρά Ιωάννη. 

 

92 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ διαγράφει ποσά από 

βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών τελών και ΤΑΠ του 

κ.Πιτταρά Ιωάννη, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 

Εσόδων. 



16o Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από οφειλέτη µε 

επωνυµία Παπαζήση Ασπασία λόγω θανάτου και επαναβεβαίωσή 

του στον οφειλέτη µε επωνυµία Παπαζήσης Κυριάκος. 

 

93 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ διαγράφει ποσό από 

οφειλέτη µε επωνυµία Παπαζήση Ασπασία λόγω θανάτου και το 

επαναβεβαιώνει στον οφειλέτη µε επωνυµία Παπαζήσης Κυριάκος, 

σύµφωνα µε την εισήγηση της Ταµειακής Υπηρεσίας. 

17o Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής 

Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων 

(Υποθέσεις : των κ.κ Βόγδη Χαράλαµπου, Τσαβαλάκου Κων/νου, 

Παναγιωτόπολου Θεόδωρου, Πυλαρινού Γεράσιµου, Αλµπάνη 

Χαράλαµπου, Πετρέλη Αλέξανδρου, Ντέρη Ιωάννη, Κωστόγλου 

Μαρίας, Αντωνιάδου Φωτεινής, Γκίκα Χριστίνας, Λιάσκου  

Μαργιέτας, Ζάννου Μαρίας, Τοπάλογλου Ιωάννη, Γιαννάτση 

Νικόλαου) 

 

94 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται την 

πρόταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων σχετικά µε τις υποθέσεις : των κ.κ Βόγδη 

Χαράλαµπου, Τσαβαλάκου Κων/νου, Παναγιωτόπολου Θεόδωρου, 

Πυλαρινού Γεράσιµου, Αλµπάνη Χαράλαµπου, Πετρέλη 

Αλέξανδρου, Ντέρη Ιωάννη, Κωστόγλου Μαρίας, Αντωνιάδου 

Φωτεινής, Γκίκα Χριστίνας, Λιάσκου  Μαργιέτας, Ζάννου Μαρίας, 

Τοπάλογλου Ιωάννη, Γιαννάτση Νικόλαου) 

 

18o Λήψη απόφασης επί αίτησης Καλλέργη Αναστασίας περί 

επιστροφής χρηµάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων 

 

95 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων στην κα. Καλλέργη 

Αναστασία, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων. 

 

19o Λήψη απόφασης επί αίτησης Θανόγλου Μαργαρίτας περί 

επιστροφής χρηµάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων 

 

96 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων στην κα. Θανόγλου 

Μαργαρίτας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων. 

 

20o Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών από χρηµατικούς 

καταλόγους Ύδρευσης ( Αιτήσεις Λυρώνη Στυλιανού και 

Αρνιακού Λεωνίδα) 

 

97 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την επιστροφή 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους κ.κ. Λυρώνη Στυλιανό και 

Αρνιακό Λεωνίδα, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 

Ύδρευσης – Άρδευσης -Αποχέτευσης. 

 

21o  Λήψη απόφασης επί αίτησης Νεαµονίτου Άντας περί µείωσης 

δηµοτικών τελών. 

 

98 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                   

 


