
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 29-12-2014 και ώρα 17:00  

 

 Θέµα α.α. 

αποφ. 

Περίληψη Αποφάσεων 

 1o Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής Τελών Ύδρευσης  

     ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. 

 

324 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την 

αναπροσαρµογή των Τελών Ύδρευσης του ∆ήµου Σαρωνικού 

έτους 2015 και τα ενοποιεί σε ενιαία τέλη για όλες τις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, σύµφωνα µε 

την  407/2014 απόφαση - εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 2o Καθορισµός θέσεων άσκησης στάσιµου υπαίθριου  

     εµπορίου, εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων  

     αγορών και γενικά υπαίθριων εµπορικών  

     δραστηριοτήτων. 

 

325 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ καθορίζει τις θέσεις 

άσκησης στάσιµου υπαίθριου εµπορίου, εµποροπανηγύρεων, 

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εµπορικών  

∆ραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την 59/2014 απόφαση-εισήγηση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

 

 3o Καθορισµός αριθµού αδειών στάσιµου εµπορίου και 

     προσδιορισµός τέλους. 

 

326 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ προτείνει τον αριθµό των 

αδειών στάσιµου εµπορίου σύµφωνα µε την 60/2014 απόφαση-

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επίσης προτείνει το 

τέλος να παραµείνει ως έχει. 

 

 4o Λήψη απόφασης επί της 51/2014 απόφασης της Επιτροπής  

     Ποιότητας Ζωής  περί «Αναστολής της 2
ης

 κυκλοφοριακής  

     µελέτης και  της 130/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού  

     Συµβουλίου». 

 

327 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποφασίζει την αναστολή 

της 2
ης

 κυκλοφοριακής µελέτης και  της 130/2013  

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την 51/2014 

απόφαση-γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 5o Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας ΚΑΠΗ ∆ήµου  

    Σαρωνικού. 

 

328 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ εγκρίνει τον Κανονισµό 

Λειτουργίας των ΚΑΠΗ ∆ήµου  Σαρωνικού σύµφωνα µε την 

119/2014 απόφαση του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

 6o Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού  

     Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

329 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ εγκρίνει τον Κανονισµό 

Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου  Σαρωνικού 

σύµφωνα µε την 118/2014 απόφαση του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» 

∆ήµου Σαρωνικού. 

 

 7o Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού  330 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 



     έτους 2014. 

 

Προϋπολογισµό του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014, σύµφωνα µε 

την 422/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 8o Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς  

     Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014. 

 

331 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αναµορφώνει τον 

Προϋπολογισµό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2014, σύµφωνα µε την 84/2014 απόφασή της. 

 

 9o  Έγκριση γενοµένων δαπανών 332 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ εγκρίνει τις γενόµενες 

δαπάνες σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

 10o  Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου  

      «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και  

       προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού» 

 

333 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ εγκρίνει τη µελέτη και τα 

τεύχη δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού» και 

υποβάλλει πρόταση χρηµατοδότησης 

 

 11o Λήψη απόφασης επί αίτησης Πολιτιστικού Εξωραϊστικού  

      Συλλόγου «Το Λαγονήσι» περί παραχώρησης χώρου  

 

334 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποφασίζει την δωρεάν 

παραχώρηση χώρου  στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο 

«Το Λαγονήσι», για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, για 

τρία (3) έτη. 

 

 12o Λήψη απόφασης περί συνδροµής στον ΟΤΕ Α.Ε. για την  

       καταχώρηση domain name  (saronikoscity.gr)  που είναι  

       το επίσηµο site του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

335 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποφασίζει τη συνδροµή 

στον ΟΤΕ Α.Ε. για την καταχώρηση domain name  

(saronikoscity.gr)  που είναι το επίσηµο site του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

 

 13o Λήψη απόφασης περί εορτασµού εορτών Χριστουγέννων,  

       Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων στον ∆ήµο Σαρωνικού. 

 

336 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποφασίζει τον  εορτασµού 

εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων στον 

∆ήµο Σαρωνικού και  ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000 € σε βάρος 

του ΚΑ 00-6443. 

 

ΕΗ∆ 14oΑποδοχή χρηµατοδότησης της πράξης «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ   

       ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ  

       ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» µε κωδικό ΜΙS 483541 από το ΕΣΠΑ  

       2007-2013 ποσού 61.500,00 € µε την απόφαση ένταξης  

       Α.Π. 3145/12-8-2014. 

337 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποδέχεται τη 

χρηµατοδότηση της πράξης «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» µε κωδικό 

ΜΙS 483541 από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ποσού 61.500,00 € µε την 

απόφαση ένταξης Α.Π. 3145/12-8-2014, σύµφωνα µε την 

εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού - Λογιστηρίου και 

Προµηθειών. 

 



ΕΗ∆ 15
ο
 Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 72.918,84€ από ΥΠΕΣ  

      που αποτελεί τα δύο δωδέκατα (2/12) του συνολικού  

      ποσού της δόσης έτους 2014(6
η
 δόση) σύµφωνα µε το  

     άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών  

     δαπανών και ποσού 7.000,00€ από το Υπ.Οικ. για δράσεις  

     του ∆ήµου. 

338 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποδέχεται: 

α. Χρηµατοδότηση ποσού 72.918,84€ από ΥΠΕΣ που αποτελεί 

τα δύο δωδέκατα (2/12) του συνολικού ποσού της δόσης έτους 

2014(6
η
 δόση) σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 

β. Χρηµατοδότηση ποσού 7.000,00€ από Υπ. Οικ. για δράσεις 

του ∆ήµου 

 

ΕΗ∆ 16
ο
  Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 72.918,84€ από ΥΠΕΣ   

       της κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων  

      (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2014 για έργα και επενδυτικές  

      δραστηριότητες (10
η
 (11

ο
 δωδεκατηµόριο) και 11

η 
(12

ο
  

      δωδεκατηµόριο) δόση 2014). 

339 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποδέχεται 

χρηµατοδότηση ποσού 72.918,84€ από ΥΠΕΣ  της κατανοµής 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 

2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (10
η
 (11

ο
 

δωδεκατηµόριο) και 11
η 

(12
ο
  δωδεκατηµόριο) δόση 2014), 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού - 

Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

 

ΕΗ∆ 17
ο
 Ένταξη του ∆ήµου Σαρωνικού στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό  

      ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ.  

     (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση  

      Καταστατικού, ορισµός εκπροσώπων και Συντονιστικής  

      Επιτροπής». 

340 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο OMOΦΩΝΑ αποφασίζει την ένταξη  του 

∆ήµου Σαρωνικού στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών 

Πόλεων- Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic 

Healthy Cities Network). Εγκρίνει το Καταστατικό, ορίζει 

εκπρόσωπους και Συντονιστική Επιτροπή σύµφωνα µε την 

εισήγηση του ∆ήµαρχου. 

                                                                                                                                        

                                                                                                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


