
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 10/10/2017 και ώρα 17:00( Συνεχιζόµενη στις 11/10/2017) 

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1ο Έγκριση Ισολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

200 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον 

Ισολογισµό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού 

οικ. έτους 2016.  

 

2
ο
 Έγκριση πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ.  Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την χρήση έτους 

2016. 

 

201 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

έκθεση πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Σαρωνικού για τη χρήση 2016. 

3
ο
 Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον 

Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

202 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού σύµφωνα µε την 54/2017 

απόφαση της ΚΕ∆ΣΑ. 

 

4
ο
 Αναµόρφωση (3

η
) Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

 

203 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αναµορφώνει 

τον Προϋπολογισµό (3
η
 Αναµόρφωση ) του  ΝΠ∆∆ 

«Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, σύµφωνα µε την 

103/2017 απόφασή του. 

 

5
ο
 Μεταφορά Υπηρεσίας ∆ηµοτολογίου ∆ήµου Σαρωνικού 

στην ∆.Κ. Αναβύσσου.  

 

204 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

6
ο
 Λήψη απόφασης για την ένταξη των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας σε κατηγορίες 

σύµφωνα µε την Ν. 4479/2017. 

 

205 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την ένταξη 

των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας σε κατηγορίες 

σύµφωνα µε την Ν. 4479/2017, σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

7
ο
 Έγκριση µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων ∆. 

Σαρωνικού». 

 

206 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη µελέτη 

«Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών 

εγκαταστάσεων ∆. Σαρωνικού». 

 

8
ο
 Έγκριση παραλαβής του Β1 σταδίου της µελέτης  207 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει - παραλαµβάνει 



« Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.Κ. Σαρωνίδας του ∆ήµου 

Σαρωνικού» 

 

το Β1 σταδίο της µελέτης « Καθορισµός χρήσεων γης του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.Κ. Σαρωνίδας του ∆ήµου 

Σαρωνικού» 

 

9
ο
 Έγκριση 1

ου
 ΑΠΕ και 1

ου
 ΠΚΤΝΜΕ του έργου «∆ίκτυο 

αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού» 

 

208 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 1
ο
 ΑΠΕ και 

1
ο
ΠΚΤΝΜΕ του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου 

Σαρωνικού» 

 

10
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 

«∆ιαµόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στο ΟΤ 140 του 

ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». 

 

209 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινόχρηστου 

Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως 

Καλυβίων». 

 

11
ο
 Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική 

Κοινότητα Κουβαρά». 

 

210 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την παράταση 

περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» έως 31-12-2017. 

 

12
ο
 Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. 

Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

 

211 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την παράταση 

περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού 

Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» έως 23-12-2017. 

 

13
ο
 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση 

κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου 

στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων» 

 

212 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το από 21-9-2017 

πρακτικό κλήρωσης µελών που αφορά τους υπαλλήλους 

µηχανικούς, ορίζει κατόπιν κλήρωσης τακτικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπασταµέλου – Γκούµα Αικατερίνη µε 

αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μπουκοβάλα Ηλία και 

συστήνει την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του έργου 

«Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και 

πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων» 

 

14
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών. 

 

213 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα 

οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ως εξής: 

α. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει  την υπηρεσία « Έξοδα   

     Ταχυµεταφορών µηνός Ιανουαρίου 2017» 

β. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει  την υπηρεσία « Έξοδα   

     Ταχυµεταφορών περιόδου 01/02/2017-05/02/2017» 

γ.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει  την υπηρεσία «∆απάνες   

     για µυοκτονίες και απεντοµώσεις ∆ηµοτικών Κτιρίων –  



    Απεντόµωση και µυοκτονία στο ∆ηµοτικό κτίριο της  

     Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας».  

δ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει  την υπηρεσία «∆απάνες   

     µυοκτονιών, απεντοµώσεων στο σταθµό µεταφόρτωση  

     απορριµµάτων στα Καλύβια».  

ε. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει  την υπηρεσία « Προµήθεια και  

   εγκατάσταση καµερών για το σύστηµα παρακολούθησης  

   των ∆ηµοτικών κτιρίων (∆.Ε. Κουβαρά).» 

στ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει  την υπηρεσία «Συντήρηση και  

    επισκευή λοιπών µηχανηµάτων για την υπηρεσία Πρασίνου  

    ∆ήµου Σαρωνικού»  

 

15
ο
 Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

214 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αντικαθιστά τα µέλη της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Σαρωνικού σύµφωνα µε το Φ 106/27730/2017 έγγραφο της 

∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, και την 

εισήγηση  για την αντικατάσταση του ∆ηµότη, επίσης 

αποδέχεται την παραίτηση του µέλους της Ένωσης Συλλόγων 

Γονέων κας Θωµά Ελένης. 

 

16
ο
 Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

215 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αντικαθιστά τα µέλη της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Σαρωνικού, σύµφωνα µε το 16521/26-9-2017  έγγραφο 

της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και τις 

εισηγήσεις των επικεφαλείς της µείζονος και ελάσσονος 

µειοψηφίας για την αντικατάσταση αναπληρωµατικών µελών 

 

17
ο
 Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 

2016 (ορισµός ηµεροµηνίας και καθορισµός χώρου), 

σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ∆ΚΚ. 

 

216 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει ο 

Απολογισµός Πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2016 

να πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Σαρωνικού στις 20/11/2017. 

 

18
ο
 Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του 

Κοινωνικού Φαρµακείου δυνάµει της υπ’ αριθµ 

5188/04-07-2017 απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» (κωδικό ΟΠΣ 

5003608.) 

217 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την πρόσληψη 

2 Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ/ΤΕ), έναν (1) φαρµακοποιό και 

έναν (1) Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ)  µε σύµβαση εργασίας 

Ι∆ΟΧ, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του 

Κοινωνικού Φαρµακείου δυνάµει της υπ’ αριθµ 5188/04-07-

2017 απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 



 2014-2020» (κωδικό ΟΠΣ 5003608.)  

 

19
ο
 Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου 

Σαρωνικού στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση Philoxenia 

2017 που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 

τις 10/11 έως και 12/11/2017, ορισµός αντιπροσωπίας 

του ∆ήµου, έγκριση µετακίνησης και δαπανών αυτής 

καθώς  και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. 

 

218 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει τη 

συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆ιεθνή Τουριστική 

Έκθεση Philoxenia 2017 που θα πραγµατοποιηθεί στην 

Θεσσαλονίκη από τις 10/11 έως και 12/11/2017,ορίζει 

αντιπροσωπία του ∆ήµου σύµφωνα µε την εισήγηση του 

∆ηµάρχου, εγκρίνει τη  µετακίνηση και τις δαπάνες αυτής καθώς  

και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. 

 

20
ο
 Λήψη απόφασης περί εορτασµού της επετείου της 28

ης
 

Οκτωβρίου για το έτος 2017. 

 

219 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τον εορτασµό 

της επετείου της 28
ης

 Οκτωβρίου για το έτος 2017 σε όλες τις 

∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Σαρωνικού και ψηφίζει 

πιστώσεις ποσού 1000€ πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 6443  

« ∆απάνες δεξιώσεων ή τοπικών εορτών» 

 

21
ο
 

1
ο
 ΕΗ∆ 

Λήψη απόφασης περί έκδοσης ψηφίσµατος για τα 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου Σαρωνικού και των 

νοµικών προσώπων αυτού. 

220 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την 

έκδοση ψηφίσµατος κατά της µεταφοράς των ταµειακών 

διαθεσίµων του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων 

αυτού, προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε 

το αρ.πρωτ.: οικ.2/66965/∆Λ∆/13-9-2017 έγγραφο της Γεν. 

Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.  

 

22
ο
 

2
ο
 ΕΗ∆ 

Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτήµατος για την 

κάλυψη 10 θέσεων ΥΕ Καθαριότητας για τις ανάγκες 

των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας 

221 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την αποστολή 

αιτήµατος για την κάλυψη 10 θέσεων ΥΕ Καθαριότητας  

µονίµου προσωπικού για τις ανάγκες των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών καθαριότητας 

     

                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ.                                                                                          

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 


