
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16
η
 TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 14-7-2016 και ώρα 18:30. 

 

1o 

(ΕΗ∆) 

Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016 

162 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Αναµορφώνει τον Προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»  

    ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016 σύµφωνα µε την 90/2016  

     απόφαση του ΝΠ∆∆. 

 

2o 

(EΗ∆) 

Λήψη απόφασης περί διαγραφή ποσού  από τον αρ. 

1132/26-10-2015 βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης του 

υδρολήπτη Μαλάµη Ανδρέα, λόγω λάθους της υπηρεσίας 

ύδρευσης 

163 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Κατά Πλειοψηφία εγκρίνει τη διαγραφή ποσού από τον  

    αρ.1132/26-10-2015 βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης  του  

    υδρολήπτη Μαλάµη Ανδρέα,  λόγω  λάθους της υπηρεσίας  

    ύδρευσης 

 

3
Ο
  

(EΗ∆) 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ΠΑΟ 

Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού» 

164 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Κατά Πλειοψηφία εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του 

έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ΠΑΟ 

Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού» σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

4
ο
 

(EΗ∆) 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» 

165 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Κατά Πλειοψηφία εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του 

έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

5
ο
 

(EΗ∆) 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή 

και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και 

προαυλείων ∆ήµου Σαρωνικού» 

166 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Eγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή 

και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλείων 

∆ήµου Σαρωνικού» σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

6ο Τροποποίηση καταστατικού Αναπτυξιακού Συνδέσµου 

Λαυρεωτικής, ως προς την παράταση της διάρκειάς του, την 

167 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την τροποποίηση 

του Καταστατικού του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής, 



ονοµασία αυτού και τους σκοπούς του.    

 

ως προς την παράταση της διάρκειάς του, την ονοµασία αυτού 

και τους σκοπούς του, σύµφωνα µε την 25/2016 απόφασή του, 

κατόπιν εισήγησης του ∆ηµάρχου. 

 

7
ο
 Έγκριση διενέργειας προµήθειας  τροφίµων απόρων ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2016. 

 

168 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την διενέργεια 

προµήθειας  τροφίµων απόρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού – 

Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

8
ο
 Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή – 

Μαρίας Μαγαλιού  σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 

3463/2006, για την τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας 

σύστασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας των ∆ήµων 

Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και 

Παιανίας, για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών 

αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω 

∆ήµων. 

169 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ καθορίζει την 

αµοιβή των δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή – Μαρίας Μαγαλιού  

σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, α)για την 

τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας σύστασης ∆ιαδηµοτικής 

Συνεργασίας των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, 

Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας, για την από κοινού άσκηση 

πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των 

εν λόγω ∆ήµων και β) του σχετικού σχεδίου σύµβασης, στο 

ποσό των 8.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 

9ο Έγκριση µελέτης  και τευχών δηµοπράτησης του έργου 

«Αποχέτευση οµβρίων περιοχών εντός σχεδίου ∆.Ε. 

Αναβύσσου» 

 

170 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη  

επικαιροποιηµένη µελέτη   και τα τεύχη δηµοπράτησης του 

έργου «Αποχέτευση οµβρίων περιοχών εντός σχεδίου ∆.Ε. 

Αναβύσσου»,σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

10
ο
 Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Κατασκευή 

έργων δασικής αναψυχής στις θέσεις Μερέντα, 

Ευαγγελίστρια, Κρυούλκο, Κρόνιζα και Τζαµάλι» 

 

171 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου « Κατασκευή έργων δασικής 

αναψυχής στις θέσεις Μερέντα, Ευαγγελίστρια, Κρυούλκο, 

Κρόνιζα και Τζαµάλι», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

11
ο
 Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Έργα 

αντιπληµµυρικής προστασίας, κατασκευή αποχέτευσης 

οµβρίων του κυρίως οικισµού Καλυβίων – ∆΄φάση» 

 

172 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου «Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, 

κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων του κυρίως οικισµού 

Καλυβίων – ∆΄φάση», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

12
ο
 Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Αποκατάσταση 

– Ανακαίνιση Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Παλαιάς 

173 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση – Ανακαίνιση 

Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και 



Φώκαιας και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου» 

 

διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου», σύµφωνα µε την εισήγηση 

της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

13ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου « Συντήρηση και 

επισκευή σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

174 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συστήνει επιτροπή 

παραλαβής του έργου « Συντήρηση και επισκευή σχολικών 

κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού»  κατόπιν κλήρωσης αποτελούµενη 

από τους: 

 Τακτικά Μέλη: 

1.Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

2. Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

3. ∆ηµητρίου Σπυρίδωνα ∆ηµοτικό Σύµβουλο 

 

Αναπληρωµατικά Μέλη 

1. Καραγεώργος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2. Πετούρη Ελένη, Αρχιτέκτων  Μηχανικός Π.Ε. 

3. Τζιβίλογλου Γεώργιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

Πρόεδρο της επιτροπής το τακτικό µέλος  Φιλίππου Μιχαήλ,  

Τοπογράφο Μηχανικό   Ε.Μ.Π. των υπηρεσιών Περιβ. & 

Ποιότητας Ζωής  του ∆ήµου µας, σαν αρχαιότερο υπάλληλο 

(σύµφωνα πάντα µε  το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014  - Φ.Ε.Κ. 

93
Α
/2014). 

 

14
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Κεντρικός αγωγός δικτύου οµβρίων 

οικισµού Λαγονησίου – ∆ιευθέτηση ρέµατος Κιτέζας». 

 

175 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κεντρικός 

αγωγός δικτύου οµβρίων οικισµού Λαγονησίου – ∆ιευθέτηση 

ρέµατος Κιτέζας». 

 

15
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 

από αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

176 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και 

επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

16
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 

«Aνακατασκευή πεζοδροµίων επί της Λ. Αθηνών από 

∆.Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων» του ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

177 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του έργου «Aνακατασκευή πεζοδροµίων 

επί της Λ. Αθηνών από ∆.Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως 

Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

17
ο
 Έγκριση 4

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 

Τακτοποιητικός του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

178 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 4
ο
 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός του 



Σταθµού Παραλίας Αναβύσσου» 

 

έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Παραλίας 

Αναβύσσου»,σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κατόπιν σύµφωνης γνώµης 

του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. 

 

18
ο
 Έγκριση 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας 

Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. 

Καλυβίων» 

 

179 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 1
ο
 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας 

Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων», µε την εισήγηση 

της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.  

19
ο
 Έγκριση 2

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 140 του 

ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» 

180 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 2
ο
 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση 

Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου 

πόλεως Καλυβίων» µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής.  

20ο Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική 

Κοινότητα Κουβαρά». 

 

181 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει την περαίωση 

εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην 

Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» έως 30-12-2016, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

21
ο
 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και 

Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων ». 

 

182 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει την εκτέλεση 

εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής 

Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της 

∆.Ε. Καλυβίων» κατά 30 ηµέρες από τη συµβατική περαίωση 

αυτών. 

 

22ο Λήψη απόφασης περί κάλυψης των Τ.Υ. του Αναπτυξιακού 

Συνδέσµου Λαυρεωτικής, από την Τ.Υ. του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

183 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την κάλυψη 

των Τ.Υ. του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής, από την 

Τ.Υ. του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

23
ο
 Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της 

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ  Παπαξοϊνη Ζαχαρούλας, 

Βικάτου Σµαράγδας, Μιχαλοπούλου Ιωάννας, Λιαροπούλου 

Σοφίας, ∆ηµάκη Αθανάσιου, Τσιλώνη ∆ηµήτριου, 

Ζαφειρίου Ελένης, Κυνηγάκη Κωνσταντίνου, ∆ρόσου 

Παναγιώτη, Κανελλόπουλου Σωτηρίου, Στεργιόπουλου 

Ευάγγελου, Λασκαρίδου Κωνσταντίνας, Χασάπη 

Αθανασίου, Καρατζάογλου Άνθιµου, Λιάπη Αλέξανδρου, 

Σαρίδου Αθηνάς, Ζουµπουρλή Μαρίας, Προδροµίδη 

184 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται την 

πρόταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ  Παπαξοϊνη Ζαχαρούλας, 

Βικάτου Σµαράγδας, Μιχαλοπούλου Ιωάννας, Λιαροπούλου 

Σοφίας, Τσιλώνη ∆ηµήτριου, Κυνηγάκη Κωνσταντίνου, ∆ρόσου 

Παναγιώτη, Κανελλόπουλου Σωτηρίου, Στεργιόπουλου 

Ευάγγελου, Χασάπη Αθανασίου, Καρατζάογλου Άνθιµου, Λιάπη 

Αλέξανδρου, Σαρίδου Αθηνάς, Ζουµπουρλή Μαρίας, 

Προδροµίδη Χαράλαµπου). 

 



Χαράλαµπου). 

24ο Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Bιντεγκουέρα Ενριέτα και 

Καλύβα Κων/νου, περί µείωσης δηµοτικών τελών. 

 

185 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει επί των 

αιτήσεων των κ.κ. Bιντεγκουέρα Ενριέτα και Καλύβα Κων/νου, 

την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη, σύµφωνα µε την παρ.3 του  

άρθρου 202 του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 

21/τευχ.α’/21.02.2016) 

 

               

                                                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
                    

 

 

 
 

 

 

 

 


