
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13
η
  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 1-6-2017 και ώρα 18:00  

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

Περίληψη Αποφάσεων 

1o  

ΕΗ∆ 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου « Αντικατάσταση 

συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

97 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου  

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 

ΠΑΟ Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

2
ο
 

ΕΗ∆ 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου « Αντικατάσταση 

συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

98 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου  

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 

∆.∆. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

3
ο
 

ΕΗ∆ 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου « Αναβάθµιση 

και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών ∆ήµου Σαρωνικού». 

99 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου  

«Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών 

∆ήµου Σαρωνικού». 

 

4
ο
 

ΕΗ∆ 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου « Κατασκευή 

πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου 

∆ήµου Σαρωνικού». 

100 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου  

«Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού Αγ. 

Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

5
ο
 

ΕΗ∆ 

Έγκριση διενέργειας της προµήθειας «Προµήθεια τροφίµων 

απόρων», έγκριση της σχετικής µελέτης και ψήφιση της 

αντίστοιχης πίστωσης.   

101 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας «Προµήθεια 

τροφίµων απόρων», εγκρίνει τη σχετική µελέτη και 

ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000 € σε βάρος του ΚΑ 15-

6481.001.   



 

6
Ο
  

ΕΗ∆ 

Λήψη απόφασης παράτασης εκτέλεσης υπηρεσίας «Έξοδα 

δράσεων επαγγελµατικού προσανατολισµού µαθητών Λυκείου για 

την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ) 

102 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Παρατείνει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Έξοδα δράσεων 

επαγγελµατικού προσανατολισµού µαθητών Λυκείου για 

την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ) έως 

10-12-2017. 

 

7
Ο
  

ΕΗ∆ 

Λήψη απόφασης παράτασης εκτέλεσης υπηρεσίας «Έξοδα 

δράσεων για τη δικτύωση  µαθητών Λυκείου  µε τις 

επιχειρηµατικές οργανώσεις για την υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» 

103 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Παρατείνει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Έξοδα δράσεων 

για τη δικτύωση  µαθητών Λυκείου  µε τις επιχειρηµατικές 

οργανώσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» έως 15-12-2017. 

 

8
ο
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (4η) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2017. 

 

104 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

Προϋπολογισµό (4
η
 Αναµόρφωση) του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2017, σύµφωνα µε την 164/2017 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και την εισήγηση του ∆ηµάρχου. 

 

9
ο
 Τµηµατική έγκριση – παραλαβή της µελέτης «Μελέτη 

κτηµατογράφησης – πολεοδόµησης και πράξη εφαρµογής 

περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής» του ∆ήµου 

Σαρωνικού. (Mαυρίκεζα) 

 

105 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την τµηµατική 

έγκριση – παραλαβή της µελέτης «Μελέτη κτηµατογράφησης – 

πολεοδόµησης και πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων 

Θορικού Αττικής» του ∆ήµου Σαρωνικού, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

10
ο
 Λήψη απόφασης για την µετονοµασία της µελέτης «Καθορισµός 

χρήσεων γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ηµοτικού 

∆ιαµερίσµατος Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού» σε « Γενικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για τον καθορισµό χρήσεων γης του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 

Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού». 

106 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την 

µετονοµασία της µελέτης «Καθορισµός χρήσεων γης του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 

Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού» σε « Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) για τον καθορισµό χρήσεων γης του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σαρωνίδας 

∆ήµου Σαρωνικού». 

 



11
ο
 Αλλαγής κατανοµής χρηµατοδότησης αχρησιµοποίητου 

υπολοίπου σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 130/2016 απόφαση ∆.Σ. 

από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για την κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας. 

 

107 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την αλλαγή της 

κατανοµής χρηµατοδότησης αχρησιµοποίητου υπολοίπου 

σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 130/2016 απόφαση ∆.Σ. από ΚΑΠ 

(πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για την κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

12
ο
 Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 82.000,00 € από 

το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανοµής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) 

έτους 2017 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

 

108 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται και 

κατανέµει χρηµατοδότηση ποσού 82.000,00 € από το Υπουργείο 

Εσωτερικών της κατανοµής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για 

την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σύµφωνα µε την εισήγηση. 

13
ο
 Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων  α΄ τριµήνου 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

 

109 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

έκθεση εσόδων – εξόδων α΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 154/2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

14
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 

σύµφωνα µε το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016. 

 

110 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει τα πρωτοκόλλα οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών ( άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016), σύµφωνα µε την αρ. 

πρωτ.7313/24-5-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού- 

Λογιστηρίου και Προµηθειών ως εξής: 

α.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  εγκρίνει το πρωτόκολλο για την       

υπηρεσία «Αµοιβή ∆ιεκπεραίωσης Εργασιών  Τακτοποίησης 

Αυθαιρέτων Κτισµάτων του ∆ήµου Σαρωνικού» 

β.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο για την υπηρεσία «Έξοδα 

Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων για παιδιά 10,11,12 ετών για την 

υλοποίηση του Ε.Π. (ΤΕΒΑ). 

       γ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο για την υπηρεσία  

           « Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη προγραµµάτων    

          Λογισµικού» 

 
        δ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο για την υπηρεσία «Αµοιβή 

για την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών προετοιµασίας 

πρότασης χρηµατοδότησης µέσω ανταποδοτικών τελών για την 



ενεργειακή αναβάθµιση- αυτοµατοποίηση συστηµάτων 

ηλεκτροφωτισµού Κ/Χ του ∆ήµου». 

ε. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  εγκρίνει το πρωτόκολλο για την 

υπηρεσία « Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 

του ∆ήµου – Έξοδα πιστοποιηµένων µεταφράσεων των 

κειµένων τουριστικής προβολής». 

στ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  εγκρίνει το πρωτόκολλο για την         

υπηρεσία « Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου Τουριστικής 

προβολής του ∆ήµου Σαρωνικού». 

          ζ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο για την υπηρεσία 

«Έξοδα ∆ράσεων Συµβουλευτικής γονέων µαθητών ∆ηµοτικού 

και νηπίων σε κάθε ∆ήµου για την υλοποίηση του Ε.Π. ΤΕΒΑ). 

15
ο
 ∆ιόρθωση της αρ. 77/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Ψήφισης 

πίστωσης για «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 

του ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

111 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ διορθώνει την αρ. 

77/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Ψήφισης πίστωσης για «Έξοδα 

ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου 

Σαρωνικού», σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Σαρωνικού. 

16
ο
 Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της «ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ Ξενοδοχειακή 

Τουριστική ΕΠΕ» περί µείωσης µισθώµατος και 

επαναπροσδιορισµός των οφειλών. 

112 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

17
ο
 Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

113 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον Κανονισµό 

Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου ( µε την προσθήκη 

δηµιουργίας παραρτήµατος στην ∆.Κ. Αναβύσσου). 

18
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. 

114  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 



19
ο
 Έγκριση µελέτης «Μεταφορές από το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής για την 

εξυπηρέτηση µετακίνησης των δηµοτών από τη ∆.Ε. Παλαιάς 

Φώκαιας τον Προαστιακό Σταθµό Κορωπίου» (Μεταφορά 

κατοίκων νότιας περιοχής στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων) . 

115 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τη 

µελέτη «Μεταφορές από το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής για την 

εξυπηρέτηση µετακίνησης των δηµοτών από τη ∆.Ε. Παλαιάς 

Φώκαιας τον Προαστιακό Σταθµό Κορωπίου»  

20
ο
 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων- Προσφορών 

Τραπεζικών Ιδρυµάτων. 

116 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί  προς 

διευκόλυνσή του Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων- 

Προσφορών Τραπεζικών Ιδρυµάτων αποτελούµενη από : 

1. Τον ∆ήµαρχο 

2. Τον Αντιδήµαρχο κ. Γκίνη Σταµάτη 

3. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο (µειοψηφίας) κ. Ζεκάκο Ευάγγελο 

 

21ο 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, 

Χριστίδου Αριάδνης, Ζωχίου Ευαγγελίας, Σταθόπουλου 

Βασιλείου, Χάλαρη Ιωάννη, Καλάβρια Μάρκου, Γιώτα Γεωργίου,  

Λαπατσάνη Ιωάννη,  Τσιατούρα Φώτιου,  Ντιονίζι 

Μαξιµιλιανού). 

117 To ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται την 

πρόταση 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, Χριστίδου Αριάδνης, Ζωχίου 

Ευαγγελίας, Σταθόπουλου Βασιλείου, Χάλαρη Ιωάννη, Καλάβρια 

Μάρκου, Γιώτα Γεωργίου,  Λαπατσάνη Ιωάννη,  Τσιατούρα 

Φώτιου,  Ντιονίζι Μαξιµιλιανού). 

22
Ο
  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς 

καταλόγους ύδρευσης και άρδευσης ∆.Ε.  Καλυβίων, Σαρωνίδας, 

Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Κουβαρά, λόγω λάθους της Υπηρεσίας. 

118 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 


