
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 7-6-2021 και ώρα 18:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

  

 

 Θέμα α.α. 

αποφ. 

Περίληψη Αποφάσεων 

 

 

1ο Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς  

Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2021. 

 

55 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον 

Προϋπολογισμό της Ένωσης Γονέων Νοητικώς  Υστερούντων 

Ατόμων (ΕΓΝΥΑ)  για το έτος  2021. 

2ο 

ΕΗΔ 

Ανάκληση της 258/14 Απόφασης Δ. Σ. και αλλαγή σκοπού 

ειδικευμένων ποσών των 115/14 & 215/15 Αποφάσεων Δ. Σ. 

σύμφωνα με την 25/21 Απόφαση Δ.Σ. για αγορά ακινήτου για 

χώρο στάθμευσης του Κοιμητηρίου Καλυβίων. 

 

56 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 

1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το κατεπείγον του θέματος 

2.ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλεί την 258/14 Απόφασης Δ. Σ. και 

αποφασίζει την αλλαγή σκοπού ειδικευμένων ποσών των 115/14 & 

215/15 Αποφάσεων Δ. Σ. σύμφωνα με την 25/21 Απόφαση Δ.Σ. για 

αγορά ακινήτου για χώρο στάθμευσης του Κοιμητηρίου Καλυβίων, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

 

3ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού 

έτους 2021. 

 

57 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

ψήφων τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σαρωνικού, 

σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής. 

 

4ο Αναμόρφωση (1η) Υποχρεωτική Προϋπολογισμού Δήμου 

Σαρωνικού έτους 2021. 

58 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

ψήφων αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό (1η Υποχρεωτική 

Αναμόρφωση) σύμφωνα με την 157/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

5ο Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου βάσει του 

άρθρου 191 παρ.1 του Ν.3463/2006 για χώρο στάθμευσης  

του Κοιμητηρίου Καλυβίων και άλλων λειτουργικών 

αναγκών. 

59 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την 

απευθείας αγορά ακινήτου βάσει του άρθρου 191 παρ.1 του 

Ν.3463/2006 για χώρο στάθμευσης  του Κοιμητηρίου Καλυβίων 

και άλλων λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της 

εκτιμητικής επιτροπής. 

6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης της ΕΤΑΔ 

για αντισταθμιστικά οφέλη στην παραλία των Αλυκών 

Αναβύσσου. 

60 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ απορρίπτει την πρόταση της 

ΕΤΑΔ για αντισταθμιστικά οφέλη στην παραλία των Αλυκών 

Αναβύσσου και αντιπροτείνει  αντισταθμιστικά οφέλη σύμφωνα με 

την εισήγηση όπως διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος. 



7ο Λήψη απόφασης καθορισμού και επιβολής ειδικού 

συντελεστή ανταποδοτικών τελών, σύμφωνα με το άρθρο 185 

του Ν.4555/2018 σε ακίνητα που εκμισθώνει – παραχωρεί η 

ΕΤΑΔ  Α.Ε. στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού. 

61 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

ψήφων αποφασίζει τον καθορισμό και την επιβολή ειδικού 

συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 σε 

ακίνητα που εκμισθώνει – παραχωρεί η ΕΤΑΔ  Α.Ε. στις παραλίες 

του Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με την 155/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

8ο Λήψη απόφασης διενέργειας δημοπρασίας για την 

παραχώρηση χώρου στην Γαλάζια Ακτή για την τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας και ομπρελών – ξαπλωστρών. 

62 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει τη 

διενέργεια δημοπρασίας για την παραχώρηση χώρου στην Γαλάζια 

Ακτή για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ομπρελών – 

ξαπλωστρών σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου. 

 

9ο Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο «Μονάδα 

Ηλεκτροπαραγωγής από Βιορευστά» στην θέση «Σαμάρθι – 

Αιματόριζα» Δ.Κ. Καλυβίων με φορέα δραστηριότητας Π. & 

Α. Καρ. Ο.Ε. 

63 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ γνωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί 

της ΜΠΕ για το έργο «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από 

Βιορευστά» στην θέση «Σαμάρθι – Αιματόριζα» Δ.Κ. Καλυβίων 

με φορέα δραστηριότητας Π. & Α. Καρ. Ο.Ε., σύμφωνα με την 

13/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Επίσης αποφασίζει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία της εν λόγω μονάδας και 

εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο. 

 

10ο Λήψη απόφασης επί  πρόταση  τροποποίησης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου “ΠΑΡΑΛΙΑΣ” της 

Κοινότητας  Καλυβίων στο Κ.Χ. 649Β, κατόπιν δικαστικής 

απόφασης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

64 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ να μην εξεταστεί η πρόταση 

τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

“ΠΑΡΑΛΙΑΣ” της Κοινότητας  Καλυβίων στο Κ.Χ. 649Β καθώς 

δεν έχει  προσκομισθεί από τους ενδιαφερόμενους, πράξη 

χαρακτηρισμού της έκτασης από το  οικείο δασαρχείο, σύμφωνα 

με την 14/2021 απόφαση- εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.  

 

11ο Έγκριση υψομετρικών μελετών του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας Καλυβίων» ως εξής: 

α. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 420 – 421,423 

β. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 677- 680,679 

γ. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 728 - 729 

 

65 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τις υψομετρικές 

μελέτες του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας 

Καλυβίων» ως εξής: 

α. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 420 – 421,423 

β. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 677- 680,679 

γ. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 728 – 729 

σύμφωνα με την 15/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

 Ζωής. 

 



12ο Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στον 

Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων «CLIMATTICA» 

66 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει τη 

συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στον Δίκτυο Περιφερειών και 

Δήμων «CLIMATTICA»και ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στο 

Δίκτυο την κα Ράπτη Δήμητρα με αναπληρωτή τον κ. Μπούτση 

Βασίλειο. 

 

                                                                               

                                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ 

 

 

 

 


