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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Υποβολή έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ΄ 

τρίμηνο έτους 2014.     

340 Ομόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2014, ως 

εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού-

Λογιστηρίου-Προμηθειών. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014. 

341 Ομόφωνα αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2014, ως συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού-

Λογιστηρίου-Προμηθειών. 

3. Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές εταιρείας ορκωτών 

λογιστών» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

342 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.305,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6142.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.  

4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

Δήμου Σαρωνικού. 

343 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού 837,90 ευρώ σε βάρος των Κ.Α.   20-6411.001, 00-

6331.001, 00-6495  και εγκρίνει την έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

5. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μείωση των 

αποστάσεων στην επέκταση του σχεδίου  πόλεως 

οικισμού Π. Φώκαιας πέριξ του κοιμητηρίου».    

344 Ομόφωνα εγκρίνει την 1η εντολή πληρωμής της εν λόγω μελέτης 

ποσού 5.904,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος 

του Κ.Α. 80-8123.008 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2014. 

6. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε 

σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

συμμετοχής.    

345 Ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου Βάσιου 

Λαμπρινής και ψηφίζει πίστωση ποσού 325,00 σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6073.001, του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση 

Παπαδοπούλου Ηρακλείτσας). 

346 Ομόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τη Νομική 

Σύμβουλο του Δήμου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου   (υπόθεση 

απαλλοτρίωσης    Κοντούδη Γεώργιου) 
347 Ομόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τη Νομική 

Σύμβουλο του Δήμου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

9. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο βάσει του Ν. 

4257/2014, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 24 του Ν. 

4304/14. 

348 Ομόφωνα αποφασίζει την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών και ορίζει τον υπάλληλο Κόλλια Κων/νο, υπεύθυνο για 

την διεκπεραίωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν από τους 

οφειλέτες του Δήμου Σαρωνικού, αναπληρούμενος από τον 

υπάλληλο Ρήγα Ιωάννη. 
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