
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 13-1-2015 και ώρα 17:00  

 

 Θέμα α.α. 

αποφ. 

Περίληψη Αποφάσεων 

EHΔ 1
ο
 Έγκριση της αρ. 1/2015 απόφασης της ΚΕΔΣΑ περί 

«Έγκρισης Τροποποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 2015». 

 

1 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει της αρ.1/2015 απόφαση 

της ΚΕΔΣΑ περί «Έγκρισης Τροποποίησης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΣΑ οικονομικού 

έτους 2015». 

ΕΗΔ 2
ο
 «Έγκριση της αρ. 2/2015 απόφασης της ΚΕΔΣΑ περί 

«Τροποποίησης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα 

έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από 

το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του 

Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 

10 του Ν.4071/2012. 

. 

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει της αρ. 2/2015 απόφαση 

της ΚΕΔΣΑ περί «Τροποποίησης της εισηγητικής 

έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  

τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό 

προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του 

Ν.4071/2012.». 

ΕΗΔ 3ο Έγκριση της αρ. 3/2015 απόφασης της ΚΕΔΣΑ περί 

«Έγκρισης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης 

2015 της ΚΕΔΣΑ.». 

3 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει της αρ. 3/2015 απόφαση 

της ΚΕΔΣΑ περί «Έγκρισης τροποποίησης ετήσιου 

προγράμματος δράσης 2015 της ΚΕΔΣΑ.». 

 

ΕΗΔ 4
ο
 Έγκριση εργοταξιακών χώρων για τις ανάγκες του έργου 

«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου 

Παλαιάς Φώκαιας»  

4 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Εγκρίνει τους εργοταξιακούς χώρους  στους οποίους θα 

τοποθετηθούν κοντέινερ για τις ανάγκες του έργου, σύμφωνα με 

την εισήγηση. 

ΕΗΔ 5
ο
 Λήψη απόφασης επί αίτησης του Αστυνομικού Τμήματος 

Αναβύσσου περί «Τοποθέτηση πινακίδας – αποκλεισμός 

οδού» 

5 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Εγκρίνει την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ40 έξω 

από το ΑΤ Αναβύσσου και επί της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου, 

και τον αποκλεισμό της οδού σύμφωνα με την εισήγηση 

του Δημάρχου. 



 

 6
ο
 Λήψη απόφασης περί δήλωσης παράστασης ή μη, 

πολιτικής αγωγής του Δήμου Σαρωνικού και ορισμός 

Πληρεξουσίου Δικηγόρου (Υπόθεση: ENERGA POWER και 

HELLAS ROWER)  

 

6 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη δήλωση 

παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Σαρωνικού για την 

υπόθεση ENERGA POWER και HELLAS ROWER και ορίζει 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου την κα Γιαννελάκη 

Αικατερίνη.  

 

 

 7
ο
 Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή τους 

συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την 

προεκλογική τους προβολή ενόψει των εκλογών της 25
ης

 

Ιανουαρίου 2015. 

 

7 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διάθεση των δημοτικών 

χώρων στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων 

κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή ενόψει των 

εκλογών της 25
ης

 Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με την εισήγηση 

του Δημάρχου. 

 

 8
ο
 Ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης για την 

ανάρτηση β΄ σταδίου πολεοδομικής μελέτης ΒΙΟΠΑ 

Καλυβίων κατόπιν του Ν.4269/2014. 

 

8 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την ανάρτηση 

β΄ σταδίου πολεοδομικής μελέτης ΒΙΟΠΑ Καλυβίων κατόπιν 

του Ν.4269/2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας .  

 

                                                                                                                                        

                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


