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Περίληψη Αποφάσεων 

    1ο Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2017 της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

1 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει το 

ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Σαρωνικού (ΚΕ∆ΣΑ) έτους 2017, σύµφωνα µε την 55/2016 

απόφασή της. 

 

2ο Έγκριση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2017. 

 

2 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον 

Προϋπολογισµό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού 

(ΚΕ∆ΣΑ) έτους 2017, σύµφωνα µε την 54/2016 απόφασή της. 

 

3
ο
 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού για την τεκµηρίωση των εσόδων και των 

εξόδων αυτής, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον 

∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του 

Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 

10 του Ν.4071/2012 . 

3 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την εισηγητική 

έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την 

τεκµηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειµένου να 

χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το 

άρθρο 259  του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 

του άρθρου 10 του  Ν.4071/2012, σύµφωνα µε την 78/2015 

απόφασή της. 

 

4
ο
 Λήψη απόφασης περί υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης 

δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του 

Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου 

"ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

2016" στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 4 "Αστική Βιώσιµη 

Κινητικότητα" 

4 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται τους όρους και τις συµφωνίες, της από 30-12-

2016 σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrow 

account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 

του Πράσινου Ταµείου "ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016" στον Άξονα 

Προτεραιότητας (Α.Π.) 4 "Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα". 

2. Εξουσιοδοτεί τον  ∆ήµαρχο κ. Σωφρόνη Γεώργιο για την 



υπογραφή την ως άνω σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού 

(escrow account) 

3. Ορίζει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων χειριστή και 

µεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσµευµένου 

λογαριασµού και χορηγεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και 

εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν 

συµφωνηθεί στην από 30-12-2016 σύµβαση δεσµευµένου 

λογαριασµού. 

5
ο
 Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και 

ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

5 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τα νέα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση 

σχολικών κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού», σύµφωνα µε 

την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

6
ο
 Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2017. 

6 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη ∆ιενέργεια 

Προµηθειών του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2017 σύµφωνα µε 

την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και 

Προµηθειών. 

 

7
ο
 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το 

ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την 

Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016. 

 

7 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί Επιτροπή 

Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ,  

(άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 ), για το έτος 2017, σύµφωνα 

µε την εισήγηση. 

 

8ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την 

Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016. 

 

8 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο 

Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την 

ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) 

για το έτος 2017,σύµφωνα µε την εισήγηση. 



9ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο 

Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την 

ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11γ 

του Ν.4412/2016. 

9 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί Επιτροπή 

Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ,  

(άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016) για το έτος 2017, σύµφωνα 

µε την εισήγηση. 

10
ο
 Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 

άρθρου 7 του Ν.2307/95). 

10 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί Επιτροπή 

Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων  

 (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του 

Ν.2307/95) ως εξής : 

Ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Μπούτση 

Βασίλειο (Πρόεδρος), µε αναπληρωµατικό τον δηµοτικό σύµβουλο 

της πλειοψηφίας κ. Λιοδακάκη ∆ηµήτριο. 

Ορίζεται επίσης ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µειοψηφίας  

κ. Πέγκα Ανδρέα   µε αναπληρωτή το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της 

µειοψηφίας κ. Ζεκάκο Ευάγγελο 

Ορίζεται επίσης η δηµότης Σαρωνικού, κάτοικος Καλυβίων   

κα Θεοδωράκη ∆έσποινα µε αναπληρώτρια τη δηµότη κα. 

Κουτσουµάρη Άννα. 

 

11
ο
 «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νοµικό 

Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα 

δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθµών από 

τους Κ.Α.Π. για το έτος 2017.» 

 

11 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει  στο 7,18 % το 

ποσοστό απόδοσης στο ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος ∆ήµου Σαρωνικού» 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα 

δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των Παιδικών Σταθµών, από 

τους ΚΑΠ για το έτος 2017. 

12
ο
 Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στο 

συνδροµητικό πρόγραµµα των απορριµµατοφόρων ∆ήµων και 

Κοινοτήτων των Αττικών ∆ιαδροµών και για τη διέλευση από 

την Αττική οδό των υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου 

(Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών 

πιστώσεων. 

 

12 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη συµµετοχή 

του ∆ήµου Σαρωνικού στο συνδροµητικό πρόγραµµα των 

απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων των Αττικών 

∆ιαδροµών και για τη διέλευση από την Αττική Οδό των 

υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου (υπηρεσιακές ανάγκες) καθώς και 

διαθέτει τις πιστώσεις ως εξής: 

-ΚΑ 20-6411.001  ποσό 16.848,00€ για το συνδροµητικό     



                              πρόγραµµα  ∆ήµων µε έκπτωση 50%  

- ΚΑ 20-6411.001 ποσό  16.600,00€ για διέλευση φορτηγών της  

                               υπηρεσίας καθαριότητας. 

  -ΚΑ 10-6411.001 ποσό  2.500,00€ για τη διέλευση όλων των  

                                 υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου για  

                                 Υπηρεσιακές Ανάγκες. 

 

13
ο
 Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου 

επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 

µηνιαίως. 

13 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει το ανώτατο 

επιτρεπόµενο  χρηµατικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 

µηνιαίως, σύµφωνα µε την ΚΥΑ αριθµ.18391/05 ΦΕΚ Β 1388/7-

10-2005. 

14ο Λήψη απόφασης περί ορισµού προέδρου και εκπροσώπου των 

παραγωγικών τάξεων για  την συγκρότηση της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής Παιδείας. 

14 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει : 

1. Ορίζει πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου 

Σαρωνικού το ∆ήµαρχο κ. Σωφρόνη Γεώργιο, µε 

αναπληρωτή του, τον εκάστοτε Αντιδήµαρχο Παιδείας. 

2. Ορίζει  ως εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων τον κ. 

Αδάµη Μιχάλη. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 

 


