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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου 

«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο 

αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου 

Σαρωνικού». 

370 Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει την εκτέλεση του 

έργου στον Γαλατά Ηλία, Πολ. Μηχανικό Τ.Ε.-Ε.Δ.Ε., που 

προσέφερε το ποσό των 21.899,58 ευρώ. 

2. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή μεταφορικών 

μέσων του Δήμου Σαρωνικού (επισκευή 

απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗΙ 6556) και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

371 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.405,13 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 

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

Μπούτση Βασίλειο, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον 

Χαρίτο Εμμανουήλ, β) Γκίνη Σταμάτιο, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

3. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή μεταφορικών 

μέσων του Δήμου Σαρωνικού (επισκευή 

απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗΙ 7330) και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

372 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.552,36 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 

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

Χαρίτο Εμμανουήλ, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον 

Μπούτση Βασίλειο, β) Γεωργοπούλου Παναγιώτα, 

αναπληρούμενη από τον Γκίνη Σταμάτιο και γ) Μακροδημήτρη 

Σωτήριο, αναπληρούμενο από τον Πέγκα Ανδρέα. 

4. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

οδικού δικτύου» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

373 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.944,60 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 30-6262.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 

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

Μπούτση Βασίλειο, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον 

Χαρίτο Εμμανουήλ, β) Γκίνη Σταμάτιο, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο 

5. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Δήμου (Λαδά Αναστασία υπόθεση 

ασφαλιστικών Παπαμιχαλάκη κλπ). 

374 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 290,28 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

6. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Δήμου (Λαδά Αναστασία υπόθεση 

ασφαλιστικών Καββαδία κλπ). 

375 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 290,28 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

7. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού 

επιμελητή ( ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ) 

376 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 78,72 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6116 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

8. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού 

επιμελητή ( ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ) 

377 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 49,20 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6116 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

9. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για  την συμμετοχή του 

Δήμου στην ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου στα 

Καλύβια (οδός Αγ. Πέτρου εντός σχεδίου).             

378 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.476,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου 

Σαρωνικού έτους 2014. 

379 Ομόφωνα αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2014, ως συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού-

Λογιστηρίου-Προμηθειών. 



11. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιμολογίων μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

380 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, όπως εμφανίζονται 

στη συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός Οκτωβρίου 2014 

του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών. 

12. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής 

του Δήμου Σαρωνικού. 

381 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού 1.369,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 00-6221, 20-6411.001, 

00-6331.001,  10-6411.001 και εγκρίνει την έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

13. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Δήμου (Κυριαζής Αρτέμιος, υπόθεση 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ). 

382 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 5.658,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

14. Συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση  270/2014 

του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (υπόθεση Ράπτη Βασιλική-

προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ). 

383 Ομόφωνα συμμορφώνεται με την αρ.270/14 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου και ψηφίζει πίστωση α) ποσού 2.440,44 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8116.006, β) ποσού 675,58 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6492.003 και γ) ποσού 73,21 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6492.003 και εγκρίνει την έκδοση και εξόφληση των 

αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

15. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την 

«Προμήθεια α) σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων 

ύδρευσης, β) υδρομέτρων & λοιπών εξαρτημάτων 

σύνδεσης αυτών, γ) φρεατίων ύδρευσης και δ) 

πυροσβεστικών κρουνών». 

384 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη, καταρτίζει τους όρους της 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο 

και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 32.754,70 ευρώ ως εξής:   

α) 16.996,98 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.001, β) 9.992,83 

ευρώ σε βάρος  του Κ.Α.  25-6662.004, γ) 4.977,69 ευρώ σε 

γάρος του Κ.Α. 25-6662.005 και δ) 787,20 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 30-7135.004 . 

16. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την 

προμήθεια «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

προσωπικού (ρούχα)». 

385 Εγκρίνει τη μελέτη, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του 

πρόχειρου διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 29.340,17 ευρώ ως εξής:  α) 19.340,89 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  20-6063.002, β) 7.103,25  ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α.  25-6063.002 και γ) 2.896,03 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 35-6063.002. 

17. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη 

συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (σχετική 

απόφαση 268α/2014 Δημ. Συμβουλίου) και ψήφιση 

σχετικής πίστωσης. 

386 Με πλειοψηφία αναθέτει τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου στον συμβολαιογράφο Χαραλαμπάκη Ιωάννη 

και ψηφίζει πίστωση ποσού 58,81 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-

6111.002. Μειοψηφούντος του κ. Πέγκα Ανδρέα. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Καλύβια, 11-12-2014 

                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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