
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 11/7/2017 και ώρα 18:00 

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1
ο
 

ΕΗ∆ 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου  

« Ολοκλήρωση δικτύου οµβρίων στην οδό Κεφαλληνίας 

∆.Κ. Σαρωνίδας» 

 

138 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου  

«Ολοκλήρωση δικτύου οµβρίων στην οδό 

Κεφαλληνίας ∆.Κ. Σαρωνίδας», σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής . 

 

2
ο
 

ΕΗ∆ 

Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου  

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα 

και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση)  

139 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου  

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 

αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Σαρωνίδας (Γ’ Φάση) σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής . 

 

3
ο
  

ΕΗ∆ 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών  140 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει: 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το Κατεπείγον του θέµατος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τα παρακάτω 

πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών: 

 

α. «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 

∆ήµου - Έξοδα ψηφιακής καταγραφής (ενοικίαση 

υλικών για φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις) του 

τουριστικού αποθέµατος του ∆ήµου». 

 

β. «Έξοδα δράσεων παιδοψυχαγωγικής υποστήριξης 

παιδιών 6 έως 12 ετών για την υλοποίηση του Ε.Π. 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 

(ΤΕΒΑ)» 



 

γ. «Έξοδα δράσεων ενηµέρωσης και κοινωνικής ένταξης 

παιδιών ψυχολογικής ενδυνάµωσης από 13 µέχρι 18 

ετών για την  υλοποίηση του Ε.Π. Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» 

 

δ. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων για την 

υπηρεσία πρασίνου στις ∆.Ε. Αναβύσσου & Σαρωνίδας 

– Συντήρηση HUSQVARNA, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 

STHL, ΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΟΥ STHL,ΦΥΣΗΤΗΡΑ STHL. 

 

ε. «Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου ∆.Ε.  

     Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας του 

∆ήµου Σαρωνικού» 

  

4
ο
 Αναµόρφωση (2

η
) Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

 

141 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

Αναµόρφωση (2
η
 ) του Προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε 

την  69/2017 απόφασή του. 

 

5
ο
 Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης ή µη πάσης φύσεως 

οικοδοµικών εργασιών κατά τους µήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο ( απόφαση 9/2017 της ∆.Κ. Σαρωνίδας). 

 

142 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται 

το αίτηµα – γνωµοδότηση της ∆.Κ. Σαρωνίδας και τροποποιεί 

τον Κανονισµό Εκτέλεσης πάσης φύσεως οικοδοµικών 

εργασιών ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 7 «Ωράρια 

εκτέλεσης εργασιών – περίοδοι µη εκτέλεσης εργασιών.», 

σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου. 

6
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 και των νοµικών προσώπων αυτού 

για το έτος 2017» (Λόγω δύο (2) άγονων διαγωνισµών). 

 

143  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

7
ο
 Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου 

«Ολοκλήρωση κατασκευή έργων αποχέτευσης 

ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβίων και Κουβαρά» 

144 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τα 

νέα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση 

κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισµού 



 Καλυβίων και Κουβαρά» σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής . 

 

 

8
ο
 Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά 

∆ήµου Σαρωνικού». 

 

145 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει την 

περαίωση του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. 

Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» έως 4/10/2017 

 

 

                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 


