
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 2-4-2021 και ώρα 17:00 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

 συνεχιζόμενη στις 5-4-2021 και ώρα 19:00

Θέμα α.α.
αποφ.

Περίληψη Αποφάσεων

1 Λήψη απόφασης περί καθορισμού παραχωρούμενων χώρων
απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας

31 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει τον
καθορισμό  παραχωρούμενων  χώρων  απλής  χρήσης  αιγιαλού  –
παραλίας,  σύμφωνα  με  την  47458/2020  ΚΥΑ
(ΦΕΚ1864/13/5/2020)  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  νόμο
4787/2021  (ΦΕΚ 44/26-3-2021) και  την εισήγηση του  αρμόδιου
αντιδημάρχου.

2 Λήψη  απόφασης  περί  διατήρησης  χρήσεως  χώρων  ΑΤΜ
ALPHA BANK.

32 Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφασίζει τη διατήρηση  χρήσεων 
χώρων των δύο ΑΤΜ της Τράπεζας με την επωνυμία «ALPHA 
BANK» ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων στην Παλαιά 
Φώκαια και ΟΜΟΦΩΝΑ για το Λαγονήσι αντίστοιχα έως τις 
31.12.2022. 

3 Λήψη  απόφασης  για  τη  διατήρηση  ή  απομάκρυνση
κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

33 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει  τη διατήρηση
κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, την
διενέργεια  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  πλειοδότη  και  την
συγκρότηση εκτιμητικής  επιτροπής  για  την  τιμή  εκκίνησης της
δημοπρασίας, σύμφωνα με την εισήγηση.

4 Διόρθωση  της  231/2019  απόφασης  Δ.Σ  περί  «Λήψης
απόφασης  περί  αλλαγής  εκπροσώπησης  στους  πέντε  (5)
τραπεζικούς λογαριασμούς ειδικού σκοπού που αφορούν την
πάγια  προκαταβολή  των  Κοινοτήτων  του  Δήμου  και
τηρούνται στην τράπεζα EUROBANK EFG με δικαιούχο το
Δήμο Σαρωνικού.

34 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ΟΜΟΦΩΝΑ διορθώνει  την  231/2019
απόφαση Δ.Σ στο σκέλος που αφορά την Κοινότητα Σαρωνίδας
και ορίζει εκπρόσωπο στο τραπεζικό λογαριασμό ειδικού σκοπού
που αφορά την πάγια προκαταβολή και τηρείται  στην τράπεζα
EUROBANK EFG με  δικαιούχο  το  Δήμο  Σαρωνικού,  την
Πρόεδρο της Κοινότητας κα ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΑΛΚΗΣΤΗ.

5 Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. 847/2021 αιτήματος του
κ. Κ.Δ. (πτηνοτροφική μονάδα) περί απαλλαγής καταβολής
δημοτικών  τελών  με  αναδρομική  ισχύ  ή  τη  μείωση  του
συντελεστή μονάδας στο ελάχιστο.

35 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ απορρίπτει το αρ.
πρωτ. 847/2021 αίτημα του κ. Κ.Δ. (πτηνοτροφική μονάδα) περί
απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών με αναδρομική ισχύ ή τη
μείωση του συντελεστή μονάδας στο ελάχιστο, σύμφωνα με την



γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.
 

6 Λήψη  απόφασης  περί  τακτοποίησης  οφειλών  του  Δήμου
Σαρωνικού λόγω επιβολής διοικητικών ποινών –χρηματικών
προστίμων Λιμενικής Αρχής

36 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφασίζει  την
τακτοποίηση των οφειλών του Δήμου Σαρωνικού λόγω επιβολής
διοικητικών  ποινών  –χρηματικών  προστίμων  Λιμενικής  Αρχής,
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών.

7 Λήψη  απόφασης  περί  τακτοποίησης  οφειλών  του  Δήμου
Σαρωνικού προς την ΑΑΔΕ- ΔΟΥ Κορωπίου .

37 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφασίζει  την
τακτοποίηση  των  οφειλών  του  Δήμου  Σαρωνικού  προς  την
ΑΑΔΕ- ΔΟΥ Κορωπίου, σύμφωνα με την εισήγηση.

8 Συγκρότηση  γνωμοδοτικής   επιτροπής  σχετικά  με  την
καταστροφή εξοπλισμού ΤΠΕ που δεν έχει αξία (παρ.6 του
άρθρου 199 Ν. 3463/2006).

38 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτεί  γνωμοδοτική
επιτροπή  σχετικά με την καταστροφή  εξοπλισμού ΤΠΕ που δεν
έχει αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006) .

9 Αντικατάσταση  Μέλους  της  Επιτροπής  Ισότητας  Δήμου
Σαρωνικού

39 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφασίζει  την
αντικατάσταση  του μέλους  που εκπροσωπεί   τον Νέο Σύλλογο
Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών,  Εμπόρων  Καλυβίων  Θορικού
Λαγονησίου  Δήμου  Σαρωνικού,  λόγω  παραίτησης,  με
εκπρόσωπο  του  Συλλόγου  Εμπόρων  και  Επιτηδευματιών
Παλαιάς Φώκαιας. 
Ο  Νέος  Σύλλογος  Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών,  Εμπόρων
Καλυβίων  Θορικού  Λαγονησίου  Δήμου  Σαρωνικού  παραμένει
στη  σύνθεση  με  έναν  εκπρόσωπο ως  αναπληρωματικό  μέλος  .

10 Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. 40 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει  την εφαρμογή
του προγράμματος  Δακοκτονίας  όπως αναφέρεται  στο άρθρο 6
παρ.  1  του  Νομοθετικού  Διατάγματος  2939/54  καθώς  και  την
αποδοχή  και  της  εισφοράς  Δακοκτονίας  που  βαρύνει  τους
ελαιοπαραγωγούς. 

                                                                              
                                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ


