
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 20/9/2017 και ώρα 18:00 

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1o 

EH∆ 

Ενηµέρωση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη ρύπανση 

στο Σαρωνικό κόλπο που προκλήθηκε από το ναυάγιο 

του «Αγία Ζώνη ΙΙ». 

 

180 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει : 

1. Αποδέχεται το Κατεπείγον του θέµατος 

2. Έγινε ενηµέρωση σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες 

προέβει ο ∆ήµος και συγκεκριµένα: 

Αγορά αντιρρυπαντικού εξοπλισµού µήκους 1200µ, 

προκειµένου να προστατευθεί η ακτογραµµή.  

Τακτικές µετρήσεις για την ύπαρξη υδρογονανθράκων και 

ορυκτελαίων  στα θαλάσσια ύδατα. 

Αίτηµα προς το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για την 

προµήθεια φράγµατος µήκος 22 χλµ, εκτίµηση από ειδικούς 

για πιθανή ενεργοποίηση των εταιρειών απορρύπανσης και  

αποστολή δυτών  για τον έλεγχο του βυθού. 

Ενεργοποίηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και της πολιτικής 

προστασίας  σε 24ωρη βάση. 

3. Την υποβολή µήνυσης κατά παντός υπευθύνου για τις ζηµιές 

που έχουν προκληθεί ή που θα προκληθούν από την ρύπανση. 

 

2
Ο
 Αποδοχή δωρεάς ιατρικού εξοπλισµού από την εταιρεία 

«Menarini Hellas A.E. | SFEE» για τις ανάγκες του 

γηπέδου ποδοσφαίρου του Κουβαρά.  

 

181 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται 

δωρεά ιατρικού εξοπλισµού από την εταιρεία «Menarini Hellas 

A.E. | SFEE» για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου του 

Κουβαρά.  

 

3
Ο
 Αποδοχή αιτήµατος από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό 

Μέσσης για την δωρεάν διαµονή χυµού ροδάκινου στα 

πλαίσια του προγράµµατος δωρεάν διανοµής φρούτων 

και χυµών λόγω ρωσικού εµπάργκο. 

 

182 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το αίτηµα του 

Αγροτικό Συνεταιρισµό Μέσσης για την δωρεάν διαµονή χυµού 

ροδάκινου στα πλαίσια του προγράµµατος δωρεάν διανοµής 

φρούτων και χυµών λόγω ρωσικού εµπάργκο, σύµφωνα µε την 

εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 

 

4
ο
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2017. 

 

183 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό 

Πρόγραµµα ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.. 



5
ο
 Αναµόρφωση (7

η
) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2017. 

 

184 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

Προϋπολογισµό (7
η
 Αναµόρφωση) του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2017, σύµφωνα µε την 292/2017 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

 

6
ο
 Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 279.982,23 € από το  

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για το έργο "Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά.». 

 

185 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται 

χρηµατοδότηση ποσού 279.982,23 € από το  ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

για το έργο "Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην 

Κοινότητα Κουβαρά.», σύµφωνα µε την εισήγηση του 

Τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

7
ο
 Έγκριση Ισολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. 

186 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

8
ο
 Έγκριση πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ.  Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την χρήση έτους 

2016. 

 

187 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

9
ο
 Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 

∆ήµου Σαρωνικού, λόγω λήξης θητείας. 

 

188 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συγκροτεί 

∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευση ∆ήµου Σαρωνικού   

αποτελούµενη από  τον ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο και 32 µέλη ( 24 

Συλλόγους και 8 δηµότες)  

10ο Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων σύµφωνα µε το 

Π.∆.116/2004 και ορισµός επιτροπής εκτίµησης των 

εκποιούµενων οχηµάτων.  

 

189 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει την εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Π.∆.270/1981. 

2. Ορίζει τριµελή επιτροπή εκτίµησης της αξίας των 

εκποιούµενων οχηµάτων αποτελούµενη από  

1. Μπούτση Βασίλειο ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε αναπληρωτή 

τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αποστόλου Απόστολο 

2. Κωνσταντέλο Ανδρέα ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε 

αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.  Ζεκάκο 

Ευάγγελο 

3. Έναν υπάλληλο µε τον αναπληρωτή που ορίζεται µε 

απόφαση ∆ηµάρχου 

 

11
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών. 

 

190 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα 

οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ως εξής: 

α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει  την υπηρεσία «∆απάνες  



    πλυσίµατος  και απολύµανσης τροχήλατων κάδων  

    απορριµµάτων» 

β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει  την υπηρεσία  

    «∆ιαγραµµίσεις Οδικού ∆ικτύου» 

γ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει  την υπηρεσία «Συµµετοχή της  

    υπαλλήλου Πεδιώτη Ελισάβετ σε επιµορφωτικό  

    σεµινάριο  « Η νέα ΚΥΑ  16228/ΦΕΚ Β/1723/18-05-17  

    αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού  

    ενδιαφέροντος κλπ στα πλαίσια του  Ν.4442/16 (9/6/17) 

δ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει  την υπηρεσία «Συµµετοχή της  

    υπαλλήλου Αθανασοπούλου Αικατερίνης  σε επιµορφωτικό  

σεµινάριο  «Κοινωνικές Υπηρεσίες ∆ήµων : Νέες 

αρµοδιότητες  ( Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Παροχής 

Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, 

Αναδιοργάνωση, Κατάρτιση νέων  Ο.Ε.Υ. ΣΤΙΣ 12/06/17. 

  

12
ο
 Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον 

Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

191  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

13
ο
 Έγκριση τευχών δηµοπράτησης για «Ενεργειακή 

αναβάθµιση-αυτοµατοποίηση του συστήµατος 

ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και εφαρµογές 

smart cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας, στον ∆ήµο 

Σαρωνικού. 

 

192 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τα 

τεύχη δηµοπράτησης για «Ενεργειακή αναβάθµιση-

αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού 

κοινόχρηστων χώρων και εφαρµογές smart cities, µε 

εξοικονόµηση ενέργειας, στον ∆ήµο Σαρωνικού. 

 

14
ο
 Έγκριση τευχών δηµοπράτησης για «Παροχών 

υπηρεσιών ανεξάρτητου συµβούλου υποστήριξης του 

∆ήµου στο έργο «Ενεργειακή αναβάθµιση-

αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού 

κοινόχρηστων χώρων και εφαρµογές smart cities, µε 

εξοικονόµηση ενέργειας, στον ∆ήµο Σαρωνικού»» 

 

193 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τα 

τεύχη δηµοπράτησης για «Παροχών υπηρεσιών ανεξάρτητου 

συµβούλου υποστήριξης του ∆ήµου στο έργο «Ενεργειακή 

αναβάθµιση-αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού 

κοινόχρηστων χώρων και εφαρµογές smart cities, µε 

εξοικονόµηση ενέργειας, στον ∆ήµο Σαρωνικού»» 

 

15
ο
 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο 

αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του 

∆ήµου Σαρωνικού» (προϋπολογισµός  κάτω του 

194 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το από 28-7-2017 

πρακτικό κλήρωσης µελών που αφορά τους υπαλλήλους 

µηχανικούς, ορίζει κατόπιν κλήρωσης τακτικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γκίνη Σταµάτη µε αναπληρωτή τον 



1.000.000€) 

 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αποστόλου Απόστολο και συστήνει την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής του έργου «Κατασκευή 

εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε. 

Καλυβίων και Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού»  

 

16
ο
 Παράταση χρονοδιαγράµµατος της µελέτης 

«Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου ∆Ε Σαρωνίδας ∆ήµου 

Σαρωνικού» 

 

195 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παρατείνει το 

χρονοδιάγραµµα της µελέτης «Καθορισµός χρήσεων γης του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆Ε Σαρωνίδας ∆ήµου 

Σαρωνικού» έως 31/12/2017. 

 

17
ο
 ∆ιαγραφή παραστατικών από την οικονοµική 

διαχείριση, λόγω παραγραφής. 

 

196 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τη 

διαγραφή παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση, λόγω 

παραγραφής, σύµφωνα µε την εισήγηση του τµήµατος 

Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

18
ο
 Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από χρηµατικού 

καταλόγους καταβολής τελών χρήσης κάµπινγκ,  λόγω 

εκ παραδροµής χρέωσης. 

 

197 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνει τη διαγραφή 

ποσών από χρηµατικού καταλόγους καταβολής τελών χρήσης 

κάµπινγκ,  λόγω εκ παραδροµής χρέωσης, σύµφωνα µε την 

εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας. 

 

19
ο
 Λήψη απόφασης επί αίτησης Κουκουλάρη Κλεάνθη για 

µείωση ή κατάργηση δηµοτικών τελών. 

 

198 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ  αποδέχεται το αίτηµα της 

κας Κουκουλάρη Κλεάνθης για κατάργηση των δηµοτικών 

τελών. 

20ο Λήψη απόφασης επί αίτησης Γιαννακοπούλου Μαρίας 

περί επιστροφής χρηµάτων λόγω αχρεωστήτως 

καταβληθέντων. 

 

199 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφασίζει την 

επιστροφή των χρηµάτων στην κα Γιαννακοπούλου Μαρία λόγω 

αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την εισήγηση του 

Τµήµατος ∆ιοίκησης. 

 

     

                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ.                                                                                                           

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 


