
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
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 Θέμα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

EHΔ 1
ο
 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σωφρόνη Γεώργιου για 

την υπογραφή σύμβασης με το ταμείο παρακαταθηκών και 

δανείων για την χρηματοδότηση της προμήθειας «Προμήθεια 

συστημάτων υπογειοποίηση κάδων προσωρινής απόθεσης 

απορριμμάτων». 

213 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Σωφρόνη Γεώργιου και σε 

περίπτωση απουσίας του τον Αντιδήμαρχο κ. Γκέραλη Σάββα, για 

την υπογραφή σύμβασης με το ταμείο παρακαταθηκών και 

δανείων για την χρηματοδότηση της προμήθειας «Προμήθεια 

συστημάτων υπογειοποίηση κάδων προσωρινής απόθεσης 

απορριμμάτων». 

 2
ο
 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 

2015. 

 

214 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει το Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, σύμφωνα με την 

εισήγηση, έτσι όπως διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος 

και τις προτάσεις οι οποίες έγιναν. 

 

 3ο Λήψη απόφασης περί αλλαγής σκοπού ειδικευμένων :1) από 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) κ.λπ..  

2) από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας για την ταχύτερη απορρόφησή τους και 

αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

 

215 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την 

αλλαγή σκοπού ειδικευμένων :1) από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 

Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) κ.λπ..  2) από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) για την 

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για την ταχύτερη απορρόφησή 

τους, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου και αναμορφώνει τον  

προϋπολογισμό. 

 

 4
ο
 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ 

της γ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου 

Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 

τροχονόμους. 

 

216 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται 

χρηματοδότηση ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της γ΄ κατανομής 

ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε 

σχολικούς τροχονόμους σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών και  κατανέμει στις 

Σχολικές Επιτροπές ως εξής: 

Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή 65% 

Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή 35% 

 



 5
ο
 Λήψη απόφασης  περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 

2016. 

 

217 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει: 

Τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου 

Σαρωνικού έτους 2016 να παραμείνουν ως έχουν, ήτοι μηδενική 

αύξηση, σύμφωνα με την 292/2015 απόφαση- εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 6ο Λήψη απόφασης περί: α) καθορισμού κοινού συντελεστή 

φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της 

κατηγορίες, για τη ΔΕΗ  Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, β) 

Κατανομή ΦΗΧ έτους 2016 στον Δήμο Σαρωνικού και στα 

ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» και «Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σαρωνικού». 

 

218 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει σύμφωνα 

με την 293/2015 απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής: 

α) Ο φόρος επί των Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της 

κατηγορίες, για τη ΔΕΗ  Δήμου Σαρωνικού έτους 2016 να παραμείνει 

ως έχει. 

β) Το πρόσθετο ποσό της προσαύξησης 25% που αποφασίστηκε  με 

την 248/2014 απόφαση του Δ.Σ., να εξακολουθήσει να διατίθεται 

αποκλειστικά για την ενίσχυση των κονδυλίων των λειτουργικών 

δαπανών και της συντήρησης σχολείων μέσω των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

 7
ο
 Λήψη απόφασης  περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης 

Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. 

 

219 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τα τέλη χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων να παραμείνουν ως έχουν, για το έτος 2016, 

σύμφωνα με την 294/2015 απόφαση –εισήγηση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 


