
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31
η
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 31-12-2015 και ώρα 12:00  

( Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης) 

 

 

Θέμα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1o Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 437.512,99 €  
     από το ΥΠΕΣ που αποτελεί το συνολικό ποσό της δόσης     

     έτους 2015 (7
η
 ετήσια δόση) σύμφωνα με το άρθρο 27 του  

     Ν.3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών και  

    επενδυτικών δαπανών. 

 

256 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

συνολικού ποσού 437.512,99 €  από το ΥΠΕΣ που αποτελεί το 

συνολικό ποσό της δόσης έτους 2015 (7
η
 ετήσια δόση) σύμφωνα με 

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

επενδυτικών δαπανών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

 

2o Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 143.060,00 € από το  

     ΥΠΕΣ της 5
ης

 έως και 12
ης

 κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών  

     δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015 για έργα  

     και επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

257 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

ποσού 143.060,00 € από το ΥΠΕΣ της 5
ης

 έως και 12
ης

 κατανομής 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015 

για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και 

Προμηθειών. 

Η κατανομή θα γίνει με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. 

 

3o Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.040,00€ από το ΥΠΕΣ  

    για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων  

    του Δήμου Σαρωνικού για τη διεξαγωγή των βουλευτικών  

    εκλογών της 20
ης

 Σεπτεμβρίου2015. 

 

258 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

ποσού 7.040,00€ από το ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής 

αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σαρωνικού για τη 

διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 2015, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού –

Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

 

4o Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.318,48 € από το  

     Υπουργείο Εσωτερικών για τον καθαρισμό και τη  

259 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

ποσού2.318,48 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον καθαρισμό 



     συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων  

     υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της  

     ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έτους 2014 και ορισμός εκπροσώπου και  

     διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων  

 υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της  ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε. έτους 2014, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

Ορίζει εκπρόσωπο και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος την ειδική ταμεία του Δήμου κα Γάτσια Γεωργία. 

 

5o Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.318,48 € από το  

     Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
    για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων  

    υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκονται  

    στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έτους 2015 και  

    ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δήμου στην  

    Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

260 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

ποσού 2.318,48 € από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων 

υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκονται στα 

όρια περιοχής ευθύνης της  ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έτους 2015, σύμφωνα με 

την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και 

Προμηθειών. 

Ορίζει εκπρόσωπο και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος την ειδική ταμεία του Δήμου κα Γάτσια Γεωργία. 

 

6o Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.337,84€ από το ΕΣΠΑ  

    2007-2013 για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης  

    από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης  

    Καλυβίων» και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του  

    Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το ανωτέρω  

    έργο. 

 

261 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται χρηματοδότηση 

ποσού 4.337,84€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο 

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και 

επέκταση δικτύου ύδρευσης  Καλυβίων» σύμφωνα με την εισήγηση 

του Τμήματος Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

Ορίζει εκπρόσωπο και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος την ειδική ταμεία του Δήμου κα Γάτσια Γεωργία. 

 

7o Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού  

     έτους 2015. 

 

262 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικού 

Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015, ως προς το ποσό που 

αφορά το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 

αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης  Καλυβίων», 

σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής. 

 



8o Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων    

    για το οικονομικό έτος 2015, από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

263 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τις ανατροπές 

αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2015 από το 

Δημοτικό Συμβούλιο 

9o Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού  

    έτους 2015. 

 

264 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναμορφώνει τον 

Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015, σύμφωνα με την 408/2015 

απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 


