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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού 

Εδάφους του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί 

της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως 

Καλυβίων». 

349 Ομόφωνα συγκροτεί επιτροπή ως εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ήτοι αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Φιλίππου Μιχαήλ, 

Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ, Δ/ντή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής, β) Καραγεώργο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό , 

επιβλέποντα του έργου και γ) Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχανολόγο 

Μηχανικό Τ.Ε. 

2. Ε.ΗΔ. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου 

Ποιότητας Υλικών του έργου «Ανακατασκευή 

πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. 

Παππά πόλεως Καλυβίων». 

350 Ομόφωνα συγκροτεί επιτροπή ως εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ήτοι αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Φινέτη Κατερίνα, 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό β) Παπαϊωάννου Αναστάσιο Τοπογράφο 

Μηχανικό ΕΜΠ  και γ) Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχανολόγο Μηχανικό 

Τ.Ε. 

3. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών 

Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί 

της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως 

Καλυβίων». 

351 Ομόφωνα συγκροτεί επιτροπή ως εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ήτοι αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Φινέτη Κατερίνα, 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό β) Παπαϊωάννου Αναστάσιο Τοπογράφο 

Μηχανικό ΕΜΠ  και γ) Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχανολόγο Μηχανικό 

Τ.Ε. 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 8/14), 

καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων 

διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 

«προμήθεια  του συνόλου των ειδών διατροφής του 

Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων 

αυτού».     

352 Ομόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζει τόπο 

εκτέλεσης της προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό, καταρτίζει 

τους όρους της διακήρυξης, ως σχέδιο τεχνικής υπηρεσίας και 

ψηφίζει πίστωση για τον Δήμο Σαρωνικού, συνολικού ποσού 

38.500,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 20-6063.001, 25-6063.001 και 

35-6063.001του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

5. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και 

ψήφιση πίστωσης για  την προμήθεια «Προμήθεια 

Ειδών Ατομικής Προστασίας προσωπικού (ρούχα)». 

353 Ομόφωνα αναβάλει αυτό. 

6. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και 

ψήφιση πίστωσης για την «Ασφάλιση μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου 

Σαρωνικού». 

354 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη, καθορίζει τρόπο εκτέλεσης με 

πρόχειρο διαγωνισμό, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 

45.320,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 10-6253.001, 15-6253.001, 20-

6253.001, 25-6253.001, 30-6253.001, 35-6253.001 και 70-

6253.001του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.  

7. Ψήφιση πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων 

(συντήρηση υποσταθμού και Πίνακα αντιστάθμισης 

δημοτικού μεγάρου)» και ορισμός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

355 Ομόφωνα  ψηφίζει πίστωση ποσού 1.999,98 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6262.001του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και 

ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Γκίνη Σταμάτιο, 

ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον  Χαρίτο Εμμανουήλ, β) 

Μπούτση Βασίλειο, αναπληρούμενο από τον Γεωργοπούλου 

Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο από τον 

Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 356 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.000 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 



(προμήθεια UPS για το SERVER του Δήμου).  

9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

καυστήρων Δημοτικών κτιρίων» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

357 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.999,97 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6264.005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 

και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Γκίνη 

Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον  Χαρίτο 

Εμμανουήλ, β) Μπούτση Βασίλειο, αναπληρούμενο από τον 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια τροχήλατων 

μεταλλικών κάδων και ανταλλακτικά μεταλλικών 

κάδων απορριμμάτων».   

358 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 12.732,96 ευρώ 

σε βάρος των Κ.Α. 20-7135.001 και 20-6673.002 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

11. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

Δήμου Σαρωνικού 

359 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού 1.164,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 10-6411.001, 20-

6411.001, 00-6221 και εγκρίνει την έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

12. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε 

σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

συμμετοχής 

360 Ομόφωνα αποφασίζει την συμμετοχή της υπαλλήλου 

Τριανταφυλλοπούλου Μαρίας και ψηφίζει πίστωση ποσού 

300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6073.001, του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Καλύβια, 18-11-2014 

                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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