
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 13-4-2022 και ώρα 18:00 (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

 

α/α Θέμα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1ο  

 

Συζήτηση σχετικά με το επικαιροποιημένο τοπικό  σχέδιο 

διαχείρισης  στερεών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού. 

 

55 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε  το  επικαιροποιημένο τοπικό 

σχέδιο διαχείρισης  στερεών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού μετά 

την εισήγηση του μελετητή. 

Το ΤΣΔΑ προσαρμόζει τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους 

των αντίστοιχων σχεδίων διαχείρισης και εναρμονίζεται με τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες 850,851 και 852/2018  και το Ν.4891/2021. 

Μετά την εκτενή παρουσίαση και ανάλυση του σχεδίου διαχείρισης 

από τον μελετητή διατυπώθηκαν προτάσεις για την σωστή και 

ολοκληρωμένη πορεία υλοποίησής του. 

2ο 

EHΔ 

Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 5063/24-3-2022 αίτησης του 

Συστήματος Ελλήνων Οδηγών περί παραχώρησης χώρου. 

 

56 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την 

δωρεάν παραχώρηση για χρήση ακινήτου του Δήμου στη θέση 

Βουρλά, και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 168 Σχέδιο Πόλεως Α΄ 

Κατοικίας της Κοινότητας Αναβύσσου, για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του ΣΕΟ παραρτήματος Αναβύσσου, έως τη λήξη της 

θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής. 

 

3o Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 20797/7-12-2021 αίτησης της 

WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ περί μίσθωσης χώρου εγκατάστασης για 

σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Καταφύγι Παλαιάς 

Φώκαιας.  

57 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει : 

Α) Την έναρξη της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης χώρου 

εγκατάστασης για σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή 

Καταφύγι Παλαιάς Φώκαιας, σύμφωνα με την θετική εισήγηση του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας (5/2022 απόφαση). 

Β)Ορίζει μέλη της εκτιμητική επιτροπή για τον προσδιορισμό τιμής 

τους: 

1. Κυριακόπουλο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο (Πρόεδρο) 

2. Παπουτσή Αθανάσιο Πρόεδρο Κοινότητας Π. Φώκαιας 

 

4o Γνωμοδότηση επί αιτήματος τροποποίησης στο ΟΤ 62 του 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Καλυβίων 

 

58 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ γνωμοδοτεί θετικά για την 

τροποποίηση στο ΟΤ 62 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Καλυβίων 

σύμφωνα με την 14/2022 απόφαση – γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 
 



5o Επικαιροποίηση 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. 

 

59 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ επικαιροποιεί την 231/2019 

απόφασης Δ.Σ στο σκέλος που αφορά την Κοινότητα Παλαιάς 

Φώκαιας και ορίζει εκπρόσωπο στο τραπεζικό λογαριασμό ειδικού 

σκοπού που αφορά την πάγια προκαταβολή και τηρείται  στην 

τράπεζα EUROBANK EFG με δικαιούχο το Δήμο Σαρωνικού, τον 

Πρόεδρο της Κοινότητας κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. 

6o Ορισμός αναπληρωτή υπόλογου – διαχειριστή στα πιστωτικά 

ιδρύματα, Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Παρακαταθηκών. 

 

60 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζει αναπληρωτή υπόλογου – 

διαχειριστή στα πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα της Ελλάδος και 

Ταμείο Παρακαταθηκών, σύμφωνα με την εισήγηση της Ταμειακής 

Υπηρεσίας. 

 

7o Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 5447/31-3-2022 αίτησης του 

σωματείου  «ΣΤΗΡΙΞΗ» περί παραχώρησης χώρου. 

 

61 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την δωρεάν 

παραχώρηση για χρήση ΚΧ στο ΟΤ 308 του εγκεκριμένου σχεδίου 

παραλίας Καλυβίων στον οποίο βρίσκεται οικίσκος, για τη κάλυψη 

των αναγκών στέγασης του σωματείου. 

 

8o Ορισμός ενός (1) αιρετού και ενός (1) υπαλλήλου  με τους 

αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 4ου Δημοτικού 

Σχολείου Καλυβίων. 

62 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ  ορίζει ως αιρετό εκπρόσωπο 

του Δήμου στο σχολικό συμβούλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου 

Καλυβίων τον κ. ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟ με αναπληρωτή τον κ. ΖΕΚΑΚΟ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 

Ορίζει την υπάλληλο του Δήμου ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

με αναπληρώτρια την ΔΕΔΕ ΕΛΕΝΗ. 

 

9o 

 

Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 5699/5-4-2022 αίτησης της Μ.Λ. 

Δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί 

ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.                           

63 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την αρ. πρωτ. 

5699/5-4-2022 αίτησης της Μ.Λ. και εντάσσει τη  δικαιούχο 

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), στο Κοινωνικό 

Τιμολόγιο Ύδρευσης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας. 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

 

 

                                                                                                                                                                     ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ   


