
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 11-5-2017 και ώρα 18:00  

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

Περίληψη Αποφάσεων 

1
ο
 

1
ο
 ΕΗ∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαχείριση των 

παραλιών από τον ∆ήµο Σαρωνικού. 

70 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Η διαχείριση της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου καθώς και 

των υπόλοιπων παραλιών στην Ανάβυσσο, στην Σαρωνίδα, την 

Π. Φώκαια και το Λαγονήσι να γίνεται από τον ∆ήµο 

Σαρωνικού. 

 

2
ο
 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της «Ανώνυµης ∆ηµοτικής 

Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού»,ως 

προς  το άρθρο 3 «Σκοπός». 

71 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΕΙΟΨΗΦΙΑ: 

Α. Τροποποιεί τη συστατική πράξη της «Ανώνυµης ∆ηµοτικής   

     Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού»,ως   

     προς  το άρθρο 3 «Σκοπός», σύµφωνα µε την εισήγηση.  

Β. Οι αποφάσεις  και τα οικονοµικά στοιχεία της Μονοµετοχικής να  

     εξετάζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να έχουν τη σύµφωνη    

     γνώµη  του αντίστοιχου  τοπικού συµβουλίου. 

 

3
ο
 Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 91.919,34€ από το ΕΣΠΑ 

2014-2020  για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά» και 3
η
 Αναµόρφωση 

Προϋπολογισµού. 

 

72 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηµατοδότηση 

ποσού 91.919,34€ από το ΕΣΠΑ 2014-2020  για το έργο «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά» και  

αναµορφώνει (3
η
 ) τον προϋπολογισµό σύµφωνα µε την 135/2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

4
ο
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού(1

η
) Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

 

73 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

προϋπολογισµό (1
η 

 αναµόρφωση) της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 20/2017 απόφασή της. 

5
ο
 Έκτακτη Επιχορήγηση ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»  ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

74 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την έκτακτη 

επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος ∆ήµου Σαρωνικού ποσού 

170.000€ (για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αγορά σχολικών 

αυτοκινήτων ) 

6ο Έγκριση γενοµένων δαπανών. 75 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού – 



 Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

7
ο
 Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οφειλών παρελθόντων 

ετών του ∆ήµου Σαρωνικού προς τη ∆.Ο.Υ. Κορωπίου για 

τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων του. 

76 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

8
ο
 Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

77 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζει  πίστωση ποσού 

14.000€ σε βάρος του ΚΑ 00- 6431.003 « Έξοδα ενηµέρωσης και 

προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου» και συγκεκριµένα: 

 

- Ποσό 2.300€ σε «Έξοδα πιστοποιηµένων µεταφράσεων των 

κειµένων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Σαρωνικού» 

- Ποσό 3.000€ σε «Έξοδα έκδοσης δίγλωσσου τουριστικού 

εντύπου διάδοσης της τουριστικής ταυτότητας και των 

προϊόντων του ∆ήµου Σαρωνικού» 

- Ποσό 4.000€ σε «Έξοδα προµήθειας ειδών ανάδειξης και 

επικοινωνιακής προβολής της τουριστικής ταυτότητας του 

∆ήµου Σαρωνικού». 

- Ποσό 4.000€ σε «Έξοδα παραγωγής διαφηµιστικού βίντεο 

ανάδειξης τουριστικής ταυτότητας. 

- Ποσό 700€ σε «Έξοδα προµήθειας φωτογραφικής µηχανής». 

 

9ο Λήψη απόφασης περί µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 

Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

78 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει τη 

µίσθωση ακινήτου στην ∆.Κ. Καλυβίων, για την στέγαση των 

Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Σαρωνικού, λόγω στενότητας χώρου 

στο ∆ηµαρχείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Π.∆. 270/81 .  

Οι όροι του ∆ιαγωνισµού θα καταρτιστούν από την Οικονοµική 

Επιτροπή.  

 

10
ο
 Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της «ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ 

Ξενοδοχειακή Τουριστική ΕΠΕ» περί µείωσης µισθώµατος 

και επαναπροσδιορισµός των οφειλών. 

79 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

11
ο
 Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της εταιρείας «Ξενοδοχεία 

Πυραµίς ΑΤΕ» περί  εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης 

80 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την εποχιακή 

λειτουργία της επιχείρησης «Ξενοδοχεία Πυραµίς ΑΤΕ» (Ξενοδοχείο 

ΕDEN BEACH), σύµφωνα µε την εισήγηση του τµήµατος Εσόδων. 



και  αναπροσαρµογής ΤΑΠ, ∆Φ και ∆Τ παρελθόντων ετών. 

 

12
ο
 Λήψη απόφασης εκµίσθωσης κτιρίου του ∆ήµου Σαρωνικού  

στην ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας επί της οδού Λ. Αθηνών –

Σουνίου έναντι παιδικής χαράς (αρ.15/2017 απόφαση 

Συµβουλίου ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας. 

81 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

13
ο
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2017. 

 

82 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2017, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

14
ο
 Έγκριση τροποποιηµένης µελέτης του έργου «Κατασκευή 

βρεφονηπιακού σταθµού στην τοπική Κοινότητα Κουβαρά». 

 

83 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί τη µελέτη του έργου 

«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στην τοπική Κοινότητα 

Κουβαρά». Σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής. 

15
ο
 Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονοδιαγράµµατος της 

µελέτης «Κτηµατογράφηση- Πολεοδόµηση – Πράξη 

εφαρµογής β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου 

∆ήµου Καλυβίων Θορικού» του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

84 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει το χρονοδιάγραµµα 

της µελέτης «Κτηµατογράφηση- Πολεοδόµηση – Πράξη εφαρµογής β΄ 

κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων Θορικού» 

του ∆ήµου Σαρωνικού, σύµφωνα µε την εισήγηση, ήτοι έως 29-5-

2019. 

 

16
ο
 Τµηµατική έγκριση – παραλαβή της µελέτης «Μελέτη 

κτηµατογράφησης – πολεοδόµησης και πράξη εφαρµογής 

περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής» του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

85 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

17
ο
 Έγκριση του 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1

ου
 

Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού 

στην τοπική Κοινότητα Κουβαρά». 

 

86 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

18
ο
 Ενηµέρωση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου προεδρικού 

διατάγµατος για την οργανωτική δοµή του ΕΦΚΑ 

87 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει επί του σχεδίου 

προεδρικού διατάγµατος για την οργανωτική δοµή του ΕΦΚΑ τα εξής: 



(κατάργηση υποκαταστήµατος ΙΚΑ Λαυρίου καθώς και µη 

εξυπηρέτηση των δηµοτών του ∆ήµου Σαρωνικού από την 

νέα τοπική υπηρεσία Κρωπίας) 

 

Α. Γνωµοδοτεί θετικά σχετικά µε την δηµιουργία Τοπικής ∆/νσης Ε΄ 

Ανατολικής Αττικής µε έδρα το Λαύριο. 

Πλην όµως οι κάτοικοι της ∆.Κ. Καλυβίων  να εξυπηρετούνται από 

την αντίστοιχη ∆΄ Ανατολικής Αττικής µε έδρα το Κορωπί. 

 

19
ο
 Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της 

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Παναγιωτάκου Παύλου, 

Ανδρουλακάκη Εµµανουήλ, Ρόντου Κωνσταντίνου,   

Μούρτζη Χριστίνας, Μπανιά Ευαγγελίας,  Νούση Ανθής, 

Νοµικού Ιωάννη, Ζαφειροπούλου Μαρίας, Γραµµατή 

Κωνσταντίνου,  Παπαδόπουλου Κλεοµένη,  ∆εονά Ιωάννη,  

Αδρακτά Αναστασίας,   Γεραζούνη Χρυσάνθης, 

Φουντουλέσια ∆ηµητρίου- Ιωάννη, Νασιµπιάν Οδυσσέα, 

Αζζάρ Σοφίας,  Κολοκοτρώνη Ειρήνης, Κυριακόπουλου 

Ιωάννη). 

88 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

20
ο
 Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ∆ηµητρίου Σόνιας, 

Ευαγγελάτου Νικόλαου και ∆ρουβιώτη Χρήστου για µείωση 

των τελών ύδρευσης λόγω πολυτεκνίας. 

 

89 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη µείωση των 

τελών ύδρευσης στους ∆ηµητρίου Σόνιας, Ευαγγελάτου Νικόλαου και 

∆ρουβιώτη Χρήστου λόγω πολυτεκνίας, σύµφωνα µε την εισήγηση 

του ∆ηµάρχου. 

 

21
ο
 Λήψη απόφασης επί αίτησης Γεράσιµου Παντελή περί 

χρεώσεων ∆ηµοτικών Φόρων σε ηµιτελή οικοδοµή της 

οποίας οι εργασίες έχουν διακοπεί από πενταετίας. 

 

90 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το αίτηµα του κ. 

Γεράσιµου Παντελή και αποφασίζει τη διαγραφή χρεώσεων 

∆ηµοτικών Φόρων σε ηµιτελή οικοδοµή της οποίας οι εργασίες έχουν 

διακοπεί από πενταετίας. 

 

22
ο
 Λήψη απόφασης περί συν-διοργάνωσης Πανελλήνιου 

Πρωταθλήµατος Ιστιοπλοΐας  optimist 2017 ( παίδων- 

κορασίδων) και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

 

91 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη συν-διοργάνωση 

Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ιστιοπλοΐας  optimist 2017 ( παίδων- 

κορασίδων) από τις 24 έως και τις 28 Ιουνίου 2017  στις 

εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο. Π.Φώκαιας  “ΠΥΘΕΑΣ", στην Π.Φώκαια 

και ψήφιση πίστωση ποσού 1000€ σε βάρος του ΚΑ 00-.6431.001. 

23
ο
 Λήψη απόφασης περί καταπολέµησης του δάκου της ελιάς. 92 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την καταπολέµηση 

του δάκου της ελιάς, σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 4597/20-4-2017 



έγγραφο της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής 

24ο Συγκρότησης γνωµοδοτικής επιτροπής σχετικά µε την 

καταστροφή εξοπλισµού καθαριότητας (κάδοι) και ύδρευσης 

(υδρόµετρα) που δεν έχουν αξία (παρ.6 του άρθρου 199 

Ν.3463/2006). 

 

93 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί γνωµοδοτική 

επιτροπή σχετικά µε την καταστροφή εξοπλισµού καθαριότητας 

(κάδοι) και ύδρευσης (υδρόµετρα) που δεν έχουν αξία (παρ.6 του 

άρθρου 199 Ν.3463/2006) αποτελούµενη από τους: 

1. Μπούτση Βασίλειο ∆ηµοτικό Σύµβουλο 

2. Λιοδακάκη ∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο 

3. Έναν (1) υπάλληλο συναφούς ειδικότητας (Μηχανολόγο) που 

θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

25
ο
 

2
ο
ΕΗ∆ 

Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00€ από το 

Υπουργείο Εσωτερικών της β΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2017 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού. 

94 αποδέχεται χρηµατοδότηση ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της β΄ 

κατανοµής ΚΑΠ έτους 2017 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% 

 

26
ο
 

3
ο
 ΕΗ∆ 

Αναµόρφωση Προυπολογισµού (2
η
) Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

95 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

προϋπολογισµό (2
η 

 αναµόρφωση) της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 24/2017 απόφασή της. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                       ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 


