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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης 

και ψήφιση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

59 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη, καθορίζει τρόπο εκτέλεσης με 

πρόχειρο διαγωνισμό, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

συνημμένο σχέδιο και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 

21.925,98 ευρώ ως εξής:  

Κ.Α. 30-6662.002 ποσό 18.929,70 ευρώ 

Κ.Α. 30-6662.006 ποσό   1.997,52 ευρώ 

Κ.Α. 30-6662.009 ποσό      998,76 ευρώ 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιμολογίων μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. 

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

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, όπως εμφανίζονται 

στη συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός Ιανουαρίου 2015 

του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών 

3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

Δήμου Σαρωνικού. 

61 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού 1.322,11 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 15-6263.003, 00-6221 

00-6331.001,   20-6263.003,  10-6411.001, 20-6411.001και εγκρίνει 

την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

4. Έγκριση της μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και 

ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «α) Λοιπές 

προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες κλπ), β) 

Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων δημοτ. 

Υπηρεσιών, γ) Προμήθεια φακέλων λογαριασμών 

ύδρευσης και δ) Προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και 

λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης». 

62 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη, καθορίζει τρόπο εκτέλεσης με 

πρόχειρο διαγωνισμό, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

συνημμένο σχέδιο και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 

19.948,14 ευρώ ως παρακάτω:  

Κ.Α. 10-6614.001 ποσό      998,76 ευρώ 

Κ.Α. 10-6613.001 ποσό   1.997,52 ευρώ 

Κ.Α. 25-6613.001 ποσό 13.960,50 ευρώ 

Κ.Α. 25-6613.002 ποσό   2.991,36 ευρώ 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια έτοιμου 

σκυροδέματος για συντήρηση οδικού δικτύου». 

63 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 14.959,26 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 30-6662.007 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίων (επισκευή-ενίσχυση υαλοπετάσματος στην 

αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου 

Δήμου Σαρωνικού)» και ορισμός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

64 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.690,00 σε βάρος του Κ.Α. 

10-6261.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 και 

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

ως Πρόεδρο, αναπληρούμενος από τον Μπούτση Βασίλειο, β) 

Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από τη Γεωργοπούλου 

Παναγιώτα και γ) Μακροδημήτρη Σωτήριο, αναπληρούμενο 

από τον Πέγκα Ανδρέα. 

7. Ψήφιση πίστωσης για την «Συντήρηση μεταφορικών 

μέσων του Δήμου Σαρωνικού (συντήρηση οχήματος 

ΜΕ 119951) και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

65 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.153,74 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 25-6263.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 

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

Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενος από τον Μπούτση 

Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από τη 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Μακροδημήτρη Σωτήριο, 

αναπληρούμενο από τον Πέγκα Ανδρέα. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την συνδρομή έτους 2015, στον 

Διαρκή Ερμηνευτικό Κώδικα Πολεοδομικής 

66 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 298,20 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6451 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 



Νομοθεσίας. 

9. Εισήγηση περί «Παράτασης ιδιωτικού συμφωνητικού 

μίσθωσης της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(κεραία ΣΚΟΡΔΙ)». 

67 Με πλειοψηφία εισηγείται την παράταση του συμφωνητικού για 

πέντε (5) χρόνια με το ίδιο μίσθωμα, ποσού 35.445,94 ευρώ 

ετησίως και η καταβολή θα γίνεται μηνιαίως. 

Μειοψηφούντος του κ. Πέγκα Ανδρέα.  

10. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού». 

68 Ομόφωνα εγκρίνει τον 1ο λογαριασμό ποσού 12.414,05 ευρώ 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

11. Έγκριση 2ης εντολής πληρωμής της μελέτης 

«Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας». 

69 Ομόφωνα εγκρίνει την 2η εντολή πληρωμής ποσού 21.471,55 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 40-

7421.020 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

12. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη του 

Δήμου από το δικόγραφο της έφεσης κατά της αριθ. 

5902/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθήνας (υπόθεση Σοφίας – Σεσίλια Τσαγανίδου-

προμήθειες πρώην Κοινότητας Π. Φώκαιας) με 

ταυτόχρονη παραίτηση της αντιδίκου από το ήμισυ 

των τόκων. 

70 Ομόφωνα αποφασίζει την παραίτηση από το δικόγραφο με 

ταυτόχρονη παραίτηση της αντιδίκου από το ήμισυ των τόκων 

και εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο του Δήμου Γιαννελάκη Αικατερίνη 

για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Γίνεται μνεία ότι ο κ. Πέγκας Ανδρέας είχε αποχωρήσει. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Καλύβια,  10-03-2015 

                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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