
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 9-9-2015 και ώρα 17:00  

 

 

 

 Θέμα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

ΕΗΔ 1
Ο
 Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης τελετής θεμελίωσης του   

      κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουβαρά. 

 

164 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Διοργανώνει τελετή θεμελίωσης του κτιρίου του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουβαρά την Κυριακή 13 

Σεπτεμβρίου και ψηφίζει πίστωση ποσού 200€ σε βάρος του 

ΚΑ15-6473.001, για τις ανάγκες της διοργάνωσης.  

 

ΕΗΔ 2
Ο
 Ανάκληση της 163/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης 

απόφασης, λόγω εκτάκτων αναγκών, για άμεση πρόσληψη 

τεσσάρων (4) ατόμων (2 χειριστές, 1 εργάτης καθαριότητας 

και 1 οδηγός), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, από τα 17 που εγκρίθηκαν με την αριθ. 

16410/13-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

165 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Ανακαλεί την 163/2015 απόφαση Δ.Σ. περί  «Λήψης 

απόφασης, λόγω εκτάκτων αναγκών, για άμεση πρόσληψη 

τεσσάρων (4) ατόμων (2 χειριστές, 1 εργάτης καθαριότητας 

και 1 οδηγός), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, από τα 17 που εγκρίθηκαν με την αριθ. 

16410/13-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

ΕΗΔ 3
ο
 Έγκριση οριστικής παραλαβής της  Α΄ Φάσης και της Β΄ 

Φάσης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

“ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»   

166 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την  οριστική παραλαβή 

της  Α΄ Φάσης και της Β΄ Φάσης της μελέτης 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  “ΠΡΑΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.   
 

 4
ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.450,00€ από το       ΥΠΕΣ 

για καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των   

     υπαλλήλων του Δήμου Σαρωνικού για τη διεξαγωγή των  

167 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

ποσού 8.450,00€ από το ΥΠΕΣ για καταβολή της εκλογικής 

αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σαρωνικού για τη 



     βουλευτικών εκλογών της 25
ης

 Ιανουαρίου 2015  και 

      αναμόρφωση προϋπολογισμού.  

 

διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25
ης

 Ιανουαρίου 2015  

και αναμορφώνει τον  προϋπολογισμό σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και 

Προμηθειών .  

 

 5
ο
 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.400,00€ από το  ΥΠΕΣ 

της κατανομής ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) έτους 2015 για επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 

Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.  

 

168 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  αποδέχεται 

χρηματοδότηση ποσού 54.400,00€ από το  ΥΠΕΣ της κατανομής 

ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) έτους 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και ψηφίζει τις  σχετικές 

πιστώσεις, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών και  της 

Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.  

 

 6
ο
 Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή τους 

συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την 

προεκλογική τους προβολή ενόψει των βουλευτικών εκλογών 

της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

169 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη διάθεση των 

δημοτικών χώρων στα κόμματα ή τους συνασπισμούς 

συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή 

ενόψει των εκλογών της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με το 

από 7-9-2015 πρακτικό  συνεδρίασης της διακομματικής επιτροπής   

 

 7
ο
 Λήψη απόφασης για καθορισμό Τελών Αποχέτευσης 

ακάθαρτων υδάτων, βάσει του Ν.1068/1980. 

 

170 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  αποφασίζει τον 

καθορισμό Τελών Αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων, βάσει του 

Ν.1068/1980, σύμφωνα με την 240/2015 απόφαση- εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΕΗΔ 8
ο
 Τροποποίηση Κανονισμού Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου  

     Σαρωνικού 

171 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  τροποποιεί τον 

Κανονισμό Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Σαρωνικού  ως προς το 

άρθρο 8 «Δαπάνες αποχέτευσης» παρ. 3, «Τέλος σύνδεσης με το 

δίκτυο αποχέτευσης» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

 

3. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης: 

 

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ανά ιδιοκτησία 

(οριζόντιες και κάθετες) καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες τετραμηνιαίες 

δόσεις, που θα χρεώνονται στους λογαριασμούς ύδρευσης.   

 

 



 9
ο
 Λήψη απόφασης επανασύστασης θέσεων Δημοτικής 

Αστυνομίας. 

 

172 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 10
ο
 Επικαιροποίηση μελέτης «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών 

με νέα δίκτυα ύδρευσης». 

 

173 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

                                                                                                                                        

                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


