
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 9-5-2016 και ώρα 18:00  

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

    1o 

   (EH∆) 

Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες 

συλλογής µεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από 

προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των ∆.Ε. Αναβύσσου, Π. 

Φώκαιας και Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

99 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ το κατεπείγον του θέµατος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ πιστοποιεί την αδυναµία 

εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής µεταφοράς και 

διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους 

συγκέντρωσης των ∆.Ε. Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και 

Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

 

   2o  

  (ΕΗ∆)  

Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες 

συλλογής µεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από 

προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των ∆.Ε. Καλυβίων και 

Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού» 

100 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ το κατεπείγον του θέµατος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ πιστοποιεί την αδυναµία εκτέλεσης 

της υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής µεταφοράς και 

διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους 

συγκέντρωσης των ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του ∆ήµου 

Σαρωνικού» 

 

3o 

(ΕΗΔ) 

Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 32.836,01€ από τις Κτιριακές 

Υποδοµές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ ΑΕ) µέσω του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων για το έργο «Κατασκευή 2
ου

 

12θέσιου ∆ηµοτικού & 2
ου

 Νηπιαγωγείου (περιοχή Βλάχικα) 

Αναβύσσου» 

101 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Αποδέχεται χρηµατοδότηση ποσού 32.836,01€ από τις 

Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ ΑΕ) µέσω του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων για το έργο 

«Κατασκευή 2
ου

 12θέσιου ∆ηµοτικού & 2
ου

 Νηπιαγωγείου 

(περιοχή Βλάχικα) Αναβύσσου», σύµφωνα µε την εισήγηση 

του Τµήµατος Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και 

Προµηθειών 

 

4o 

(ΕΗΔ) 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2016. 

102 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2016, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 



5o Αναµόρφωση (3
η
) προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού 

οικονοµικού έτους 2016. 

 

103 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

Προϋπολογισµό του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε 

την 112/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

6o Αποδοχή  χρηµατοδότησης ποσού 166.359,96 € από το Εθνικό 

Τµήµα του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο 

"κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στην κοινότητα Κουβαρά". 

 

104 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηµατοδότηση 

ποσού 166.359,96 € από το Εθνικό Τµήµα του προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο "Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

σταθµού στην κοινότητα Κουβαρά", σύµφωνα µε την εισήγηση του 

Τµήµατος Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

7o Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 15.883,74 € από το Εθνικό 

Τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο 

"Συνδέσεις υφισταµένων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης ∆.Ε. 

Καλυβίων" και ορισµός εκπροσώπου & διαχειριστή του ∆ήµου 

στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε το έργο. 

 

105 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηµατοδότηση 

ποσού 15.883,74 € από το Εθνικό Τµήµα του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο "Συνδέσεις υφισταµένων 

παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης ∆.Ε. Καλυβίων", σύµφωνα µε την 

εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και 

Προµηθειών και ορίζει εκπρόσωπο & διαχειριστή του ∆ήµου στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικά µε το έργο, την Ειδική Ταµία του 

∆ήµου, κα Γάτσια Γεωργία. 

8o Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00 € από 

το ΥΠ.ΕΣ της β' κατανοµής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των Σχολείων αρµοδιότητας ∆ήµου 

Σαρωνικού και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς 

τροχονόµους. 

106 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηµατοδότηση 

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

2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

αρµοδιότητας ∆ήµου 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% 

 

 

9o 

Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

107 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

έκθεση εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 113/2016 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής. 

10o Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την «∆ιεκπεραίωση 

εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισµάτων». 

 

108 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη διενέργεια 

διαγωνισµού για την «∆ιεκπεραίωση εργασιών τακτοποίησης 

αυθαιρέτων κτισµάτων», σύµφωνα  µε την εισήγηση του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών, κατόπιν βεβαίωση 

αδυναµίας εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, από την ∆/νση 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 



11ο Λήψη απόφασης περί αγοράς τεσσάρων (4) καινούργιων 

αυτοκινήτων (ανοικτά ηµιφορτηγά) για τις ανάγκες της Πολιτικής 

Προστασίας (η εν λόγω προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό). 

 

109 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την αγορά 

τεσσάρων (4) καινούργιων αυτοκινήτων (ανοικτά ηµιφορτηγά) για 

τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (η εν λόγω προµήθεια θα 

γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό). 

12ο Αναµόρφωση προϋπολογισµού (2
η
) Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

110 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την 2
η
 Αναµόρφωση 

του Προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 30/2016 απόφασή της. 

13ο Αναµόρφωση προϋπολογισµού (3
η
) Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

111 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                                                                                                   

 

 


