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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015 για την 

καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των 

υπαλλήλων του Δήμου (βουλευτικές εκλογές 

25ης Ιανουαρίου 2015). 

239 Ομόφωνα αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2015 ως εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας. 

2. Εισήγηση περί επιβολής τελών αποχέτευσης 

ακαθάρτων υδάτων βάσει του Ν. 1068/1980. 

240 Oμόφωνα εισηγείται την επιβολή των τελών ως 

παρακάτω: 

1. Κόστος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων ίσο 

με το κόστος νέας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης το 

οποίο ανέρχεται σε 738,00 €/τεμ (600,00 €/τεμ + 

138,00 € ΦΠΑ 23%), ως εισήγηση της υπηρεσίας, το 

οποίο θα πληρωθεί σε έξι (6) ισόποσες τετραμηνιαίες 

δόσεις, που θα χρεώνονται στους λογαριασμούς 

ύδρευσης.   

2. Τέλος χρήσεως υπονόμου (αρθ. 16 Ν. 

1068/1980), σε ποσοστό 50% επί της αξίας του 

καταναλισκόμενου νερού. 

3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και 

έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση 

της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

241 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 1.072,25 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 15-

6263.003, 15-6263.001, 00-6331.001, 10-6411.001, 

20-6411.001, 25-6263.003 και 70-6263.003  και 

εγκρίνει την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή 

του Δήμου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο 

Λαυρεωτικής, έτους 2015. 

242 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6721.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου. 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Επέκταση Δημοτικού 

δικτύου φωτισμού Δήμου Σαρωνικού». 

243 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 20.092,54 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισμού του 



Δήμου έτους 2015. 

6. Αποδοχή παραχώρησης ενός πυροσβεστικού 

οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής για την 

κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του 

Δήμου Σαρωνικού (σχετ. απόφαση αριθ. 

1726/2015 οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής). 

244 Ομόφωνα αποδέχεται την παραχώρηση του οχήματος 

μέχρι 30-11-2015, σύμφωνα με την απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής. 

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου 

των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού 

και των Νομικών Προσώπων αυτού (μόνο για 

τα είδη κρεοπωλείου και αρτοποιείου)». 

245 Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής, ήτοι 

κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό. 
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