
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 27
η
 TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 19-12-2016 και ώρα 17:30. 

 

1ο  

(ΕΗ∆) 

 

Επικαιροποίηση της µελέτης του έργου «Αναβάθµιση 

και άρση Επικινδυνότητας Παιδικών Χαρών ∆ήµου 

Σαρωνικού» λόγω αλλαγής ΦΠΑ. 

 

295 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Επικαιροποιεί τη µελέτη του έργου «Αναβάθµιση και άρση 

Επικινδυνότητας Παιδικών Χαρών ∆ήµου Σαρωνικού» 

λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%. 

 

2o 

(ΕΗ∆) 

Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπολόγου διαχειριστή 

για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στην 

Κοινότητα Κουβαρά» (ενταγµένο στην ΣΑΕΠ 085/1 µε 

κωδικό 2016ΕΠ8510102) 

296 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Ορίζει υπόλογο διαχειριστή για το έργο «Κατασκευή 

βρεφονηπιακού σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά» 

(ενταγµένο στην ΣΑΕΠ 085/1 µε κωδικό 2016ΕΠ8510102) 

την Ειδική Ταµία του ∆ήµου κα Γάτσια Γεωργία. 

 

3o  Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης συνολικού 

ποσού 437.512,98 € από το Υπουργείο Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που αποτελεί το 

συνολικό ποσό της δόσης έτους 2016 (8η ετήσια δόση) 

σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009,για την 

κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. 

297 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται και κατανέµει 

χρηµατοδότηση συνολικού ποσού 437.512,98 € από το Υπουργείο 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που αποτελεί το 

συνολικό ποσό της δόσης έτους 2016 (8η ετήσια δόση) σύµφωνα 

µε το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009,για την κάλυψη λειτουργικών 

και επενδυτικών δαπανών, σύµφωνα µε την εισήγηση του 

Τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

4o  Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 

35.765,00 €  από το Υπουργείο Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της  11ης ΚΑΙ 12ης  

κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων 

(πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για έργα και επενδυτικές 

δραστηριότητες. 

298 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται και κατανέµει 

χρηµατοδότηση ποσού 35.765,00 €  από το Υπουργείο 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της  11ης ΚΑΙ 12ης  

κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην 

ΣΑΤΑ) έτους 2016 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού – 

Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

5o Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2017. 

299 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ καταρτίζει  το 

Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2017, 

σύµφωνα µε την εισήγηση, έτσι όπως διαµορφώθηκε κατά τη 

συζήτηση του θέµατος . 

 

  6o  Καθορισµός αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του 300 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει αµοιβή  του 



∆ήµου (Κων/νου  Κατερινόπουλου) σύµφωνα µε το 

άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006,( υπόθεση camping 

∆ηµοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας). 

 

πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (Κων/νου  Κατερινόπουλου) 

σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006,( υπόθεση 

camping ∆ηµοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας) στο ποσό των 

11.160,00€ µε ΦΠΑ. 

 

  7o  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος  ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2016 

301 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016, σύµφωνα µε 

την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

  8ο Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σαρωνικού για το έργο 

«Αναβάθµιση και άρση Επικινδυνότητας Παιδικών 

Χαρών ∆ήµου Σαρωνικού» και έγκριση του 

χρονοδιαγράµµατος. 

302 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει : 

1. Εγκρίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

του ∆ήµου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής για το 

έργο «Αναβάθµιση και άρση Επικινδυνότητας Παιδικών 

Χαρών ∆ήµου Σαρωνικού» καθώς και το χρονοδιάγραµµα 

αυτής. 

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. 
 

  9ο Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ και 1
ου

 ΠΚΝΤΜΕ του έργου 

«Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα 

ύδρευσης». 

303 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 1
ο
 ΑΠΕ και το 

1
ο
 ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα 

δίκτυα ύδρευσης», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

10ο Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική 

Κοινότητα Κουβαρά» 

304 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει την περαίωση 

των εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού 

στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» έως 30-9-2017. 

11ο Λήψη απόφασης περί εορτασµού Πρωτοχρονιάς – 

Θεοφανίων  στον ∆ήµο Σαρωνικού. 

305 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τον  εορτασµό 

των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων στον ∆ήµο 

Σαρωνικού και  ψηφίζει πίστωση ποσού 900 € σε βάρος του ΚΑ 

00-6443 «∆απάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών». 

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                              Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                 ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 


