
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18
η
 TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 3-8-2016 και ώρα 18:30. 

 

1o 

(ΕΗ∆) 

Καθορισµός αµοιβής δικηγορικού γραφείου Λ. Λεωνίδου & 

συνεργάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 

3463/2006, για την κατάρτιση πρότασης νόµου για την 

επίλυση του θέµατος ακύρωσης της ολοκληρωµένης πράξης 

Εφαρµογής Οδού Καλυβίων (αποφάσεις ΣτΕ 369/16 και 

524/16). 

 

187 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Καθορίζει την αµοιβή του δικηγορικού γραφείου Λ. 

Λεωνίδου & συνεργάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του 

Ν 3463/2006, για την κατάρτιση πρότασης νόµου για την 

επίλυση του θέµατος ακύρωσης της ολοκληρωµένης πράξης 

Εφαρµογής Οδού Καλυβίων (αποφάσεις ΣτΕ 369/16 και 

524/16), στο ποσό των 5.040€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

2o 

(EΗ∆) 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου 

«Ανακατασκευή πεζοδροµίων επί της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου 

από Σ.Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί τµήµατος 

τους Οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων». 

188 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2.Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 

«Ανακατασκευή πεζοδροµίων επί της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου 

από Σ. Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί τµήµατος τους 

Οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων», σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

3
Ο
  

(EΗ∆) 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αστική 

ανάπλαση και αξιοποίηση ελεύθερου Κοινόχρηστου Χώρου 

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

Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου Σαρωνικού». 

189 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2.Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «Αστική 

ανάπλαση και αξιοποίηση ελεύθερου Κοινόχρηστου Χώρου 

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

Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου Σαρωνικού», σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

4
ο
 

(EΗ∆) 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.Ε. 

Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού». 

190 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2.Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.Ε. 

Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού», σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

5
ο
 

(EΗ∆) 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου 

«Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Α΄ κατοικίας ∆.Ε. 

Αναβύσσου». 

191 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2.Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 

«Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Α΄ κατοικίας ∆.Ε. 



Αναβύσσου», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

6o Επικαιροποίηση της αρ.274/2011 απόφασης ∆.Σ. περί 

«Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87) (αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων κ.λπ.). 

 

192 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ επικαιροποιεί την 

αρ.274/2011 απόφαση ∆.Σ. περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε την παρ.6 του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) (αποζηµιώσεις 

ρυµοτοµούµενων κ.λπ.). 

 

7o Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 70.886,98 €  από το 

Εθνικό Τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην 

Κοινότητα Κουβαρά». 

193 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται 

χρηµατοδότηση ποσού 70.886,98 €  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. 

 

8
ο
 ∆ιαγραφή παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση, 

λόγω παραγραφής. 

194 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη διαγραφή 

παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση, λόγω 

παραγραφής, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

9
ο
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού  ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2016. 

195 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

Προϋπολογισµό του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα 

µε την 234/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

10
ο
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2016. 

 

196 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε 

την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

11
ο
 Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ 

τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2016. 

 

197 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 201/2016 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

12
ο
 Έγκριση διενέργειας «Προµήθειας  τροφίµων απόρων 

λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την υλοποίηση 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ). 

198 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη διενέργεια 

«Προµήθειας  τροφίµων απόρων λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 

(ΤΕΒΑ),σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 

 Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών. 



13
ο
 Λήψη απόφασης για την  «Προµήθεια καυσίµων και 

λιπαντικών για κίνηση των µεταφορικών µέσων και την 

προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του 

∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016»(Λόγω δύο (2) άγονων 

διαγωνισµών). 

199 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει να προβεί 

σε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας 

ανάθεση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λόγω δύο (2) άγονων 

διαγωνισµών, σχετικά µε την προµήθεια καυσίµων και 

λιπαντικών για κίνηση των µεταφορικών µέσων και την 

προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του 

∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016. 

 Η κατάθεση δικαιολογητικών και προσφορών θα γίνει εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µε αφετηρία την  ∆ευτέρα 

22/8/2016.  

 
14

ο
 Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού. 

 

200 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη καταβολή 

έκτακτης επιχορήγησης στο ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου 

Σαρωνικού ποσού 20.000€ σε βάρος  του ΚΑ 00-6715.001 µε 

τίτλο «Επιχορήγηση Αριστόδικου ∆ήµου Σαρωνικού» και 

ψηφίζει την αντίστοιχη πίστωση. 

 

15
ο
  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 

σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε Καλυβίων και Κουβαρά 

∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». 

 

201 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συστήνει επιτροπή 

παραλαβής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου 

ακαθάρτων ∆.Ε Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε 

αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου»  κατόπιν κλήρωσης 

αποτελούµενη από τους: 

 Τακτικά Μέλη: 

1.Πετούρη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ.  

   ∆ήµου Μαρκοπούλου 

2. Βιτώρος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

    υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

3. Κωνσταντέλος Ανδρέας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

Αναπληρωµατικά Μέλη 

1. Καµαργιάννης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

    υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Μαρκοπούλου. 

2. Παπαιωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός   

    υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

3. Αθανασόπουλος Αλέξανδρος ,∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

16
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής του έργου « Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και 

πλακόστρωση πεζοδροµίων επί των οδών 28
ης

 Οκτωβρίου, 

Σουνίου και Αθηνών ∆ηµοτικής Ενότητας Καλυβίων» 

202 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή 

κρασπεδόρειθρων και πλακόστρωση πεζοδροµίων επί των 

οδών 28
ης

 Οκτωβρίου, Σουνίου και Αθηνών ∆ηµοτικής 



 Ενότητας Καλυβίων» 

 

17
ο
 Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της µελέτης 

«Κτηµατογράφηση –Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής 

περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής» 

 

203 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει τις εργασίες 

της µελέτης «Κτηµατογράφηση –Πολεοδόµηση και πράξη 

εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής» κατά 

12 µήνες, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, κατόπιν θετικής 

γνωµοδότησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής. 

               

                                                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 


