
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 24/7/2017 και ώρα 18:00 

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1
ο
 

 

Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2016. 

 

148 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον Απολογισµό 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 1/2017 απόφασή 

της. 

 

2
ο
 

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2017. 

 

149 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό 

Πρόγραµµα ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

3
ο
  

 

Αναµόρφωση  (6
η
 ) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2017. 

 

150 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αναµορφώνει 

τον Προϋπολογισµό (6
η
 Αναµόρφωση) του ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2017, σύµφωνα µε την 251/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

4
ο
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

 

151 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

Προϋπολογισµό της  Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 39/2017 απόφαση της 

ΚΕ∆ΣΑ. 

 

5
ο
 Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 

56.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της 

κατανοµής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για 

επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρµοδιότητας 

∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. 

 

152 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται 

χρηµατοδότηση ποσού 56.000,00€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών της κατανοµής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για 

επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρµοδιότητας ∆ήµου 

Σαρωνικού. σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

Κατανέµει στις Σχολικές Επιτροπές ως εξής: Α/βάθµια Σχολική 

Επιτροπή 65%, Β/βάθµια Σχολική Επιτροπή 35% και ψηφίζει τις 

σχετικές Πιστώσεις . 

 

6
ο
 Αποδοχή  και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 153 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται και κατανέµει 



35.765,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της 1
ης

 και 2
ης

 

µηνιαίας κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 

∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές 

δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση). 

 

χρηµατοδότηση ποσού 35.765,00€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών της 1
ης

 και 2
ης

 µηνιαίας κατανοµής ΚΑΠ 

επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και 

επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση), σύµφωνα 

µε την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου 

και Προµηθειών. 

 

7
ο
 Αποδοχή της υπ’ αριθµ 518048/-07-2017 Απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 

της πράξης «∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» µε Κωδικό 

ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 

2014-2020». 

 

154 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται την υπ’ αριθµ 

518048/-07-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, µε την 

οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» µε 

Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 

2014-2020». 

 

8
ο
 Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων  β΄ 

τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2017. 

 

155 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

έκθεσης εσόδων – εξόδων  β΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 227/2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

9o Λήψη απόφασης περί προµήθειας από ίδιους πόρους, δύο 

(2) καινούργιων αυτοκινήτων (επιβατικά µεταφοράς 

προσωπικού) και ενός (1) σαρώθρου- σκούπας 

(πολυµηχάνηµα), για τις ανάγκες του ∆ήµου. 

 

156 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την προµήθεια 

από ίδιους πόρους, δύο (2) καινούργιων αυτοκινήτων (επιβατικά 

µεταφοράς προσωπικού) και ενός (1) σαρώθρου- σκούπας 

(πολυµηχάνηµα), για τις ανάγκες του ∆ήµου και υποβάλλει 

σχετικό αίτηµα στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

 

10o  Λήψη απόφασης περί προµήθειας µέσω leasing, τριών 

(3) απορριµµατοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.µ.  και δύο (2) 

φορτηγών (ανατρεπόµενα µε γερανό και αρπάγη). 

 

157 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την προµήθεια 

µέσω leasing, τριών (3) απορριµµατοφόρων τύπου πρέσας 16 

κ.µ.  και δύο (2) φορτηγών (ανατρεπόµενα µε γερανό και 

αρπάγη) για τις ανάγκες του ∆ήµου και υποβάλλει σχετικό 

αίτηµα στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.. 

 

11o Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. 

 
158 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τα 

παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών: 

 

α. «Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό κοινόχρηστων  



      χώρων- Μίσθωµα µηχανήµατος BOBCAT για καθαρισµό  

      κοινόχρηστου χώρου έξω από το ∆ηµοτικό Σχολείο στην    

    ∆.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» 

β. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων της  

     Υπηρεσίας Πρασίνου». 

γ. «Έξοδα δράσεων συµβουλευτικής οικογενειών σε θέµατα  

     οικογενειακού προϋπολογισµού και διατροφής για την  

     υλοποίηση του ΕΠ. Προγράµµατος Επισιτιστικής και βασικής  

     υλικής συνδροµής  (ΤΕΒΑ)» 

 

12o Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

159 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αντικαθιστά τα µέλη του 

∆.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού, σύµφωνα µε την εισήγηση του 

∆ηµάρχου, έτσι όπως διαµορφώθηκε κατά τη συζήτηση του 

θέµατος. 

 

13o Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

160 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αντικαθιστά τα µέλη του 

∆.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού, σύµφωνα µε την εισήγηση του 

∆ηµάρχου. 

 

14o Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου  

« Ανακατασκευή πεζοδροµίων επί των οδών Μ. 

Αλεξάνδρου, Αριστοτέλους, Βασ. Γεωργίου κ.λπ. εντός 

οικισµού πόλεως Αναβύσσου». 

 

161 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη µελέτη και τα 

τεύχη δηµοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδροµίων 

επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Αριστοτέλους, Βασ. Γεωργίου 

κ.λπ. εντός οικισµού πόλεως Αναβύσσου». 

 

15o Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου  

«Κατασκευή πεζοδροµίων επί των οδών Λ. Καραµανλή 

και Περιφερειακής  Αναβύσσου ( ∆ηµοσθένους) ∆.Ε. 

Αναβύσσου». 

 

162 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη µελέτη και τα 

τεύχη δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή πεζοδροµίων επί 

των οδών Λ. Καραµανλή και Περιφερειακής  Αναβύσσου  

( ∆ηµοσθένους) ∆.Ε. Αναβύσσου». 

 

 

16o Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή 

2ου Λυκείου  Καλυβίων" (προϋπολογισµού  άνω του 

1.000.000 ευρώ). 

 

163 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το από 23-6-2017 

πρακτικό κλήρωσης µελών που αφορά τους υπαλλήλους 

µηχανικούς, ορίζει κατόπιν κλήρωσης τακτικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μπουκοβάλα Ηλία µε αναπληρωτή τον 



∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γκίκας Παναγιώτης και συστήνει την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής του έργου «Κατασκευή 2ου 

Λυκείου  Καλυβίων». 

 

17o Eπανασύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου 

"Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Παραλίας 

Αναβύσσου " (προϋπολογισµού  κάτω του 1.000.000 

ευρώ). 

 

164 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το από 7-7-2017 

πρακτικό κλήρωσης µελών που αφορά τους υπαλλήλους 

µηχανικούς, ορίζει κατόπιν κλήρωσης τακτικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Τζιβίλογλου Γεώργιο µε αναπληρωτή τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.  Αθανασόπουλο Αλέξανδρο και 

επανασυστήνει την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Παραλίας Αναβύσσου». 

 

18o Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου 

"Επικαιροποίηση της µελέτης του έργου « Συνδέσεις 

υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης" 

(προϋπολογισµού  κάτω του 1.000.000 ευρώ). 

 

165 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το από 18-7-2017 

πρακτικό κλήρωσης µελών που αφορά τους υπαλλήλους 

µηχανικούς, ορίζει κατόπιν κλήρωσης τακτικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Βολάκος Νικόλαος µε αναπληρωτή τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.  Πέγκας Ανδρέας και συστήνει την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής του έργου «Επικαιροποίηση της 

µελέτης του έργου « Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα 

δίκτυα ύδρευσης». 

 

19o Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθµού στην τοπική Κοινότητα 

Κουβαρά». 

 

166 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 1
ο
 ΑΠΕ του 

έργου «« Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην τοπική 

Κοινότητα Κουβαρά», σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 1287/13-4-

2017 σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ. 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

20o Παράταση χρονοδιαγράµµατος κατά 12 µήνες , σύµφωνα 

µε το Ν.3316/05 του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος της 

µελέτης : «Μελέτη κτηµατογράφησης πολεοδόµησης και 

πράξης εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού 

Αττικής». 

 

167 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει το 

χρονοδιάγραµµα κατά 12 µήνες σύµφωνα µε το Ν.3316/05 του 

συµβατικού χρονοδιαγράµµατος της µελέτης : «Μελέτη 

κτηµατογράφησης πολεοδόµησης και πράξης εφαρµογής 

περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής». 

 

21o Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της 

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : KRETAROS LIMITED, 

168 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται την πρόταση της 

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και 



Σινοπούλου Κλειώ, Μουτζουρίδη Ιωάννη, Γαζή Μαρίας, 

Πελέτη Ειρήνης, Καζιµ Τουφάν Γιουσούφ,, 

Γιαννόπουλου Βασιλείου, Χατζογιαννάκη Γεώργιου, 

Αναστασίου Αικατερίνης) . 

 

Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις Σινοπούλου Κλειώ, 

Μουτζουρίδη Ιωάννη, Γαζή Μαρίας, Πελέτη Ειρήνης, 

Καζιµ Τουφάν Γιουσούφ,, Γιαννόπουλου Βασιλείου, 

Χατζογιαννάκη Γεώργιου, Αναστασίου Αικατερίνης) . 

2. ΟΜΟΦΩΝΑ αναβάλλει τις υποθέσεις KRETAROS 

LIMITED. 

     

 

                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 


