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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για την «προμήθεια 

του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου 

Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων 

αυτού», λόγω του άγονου, εν μέρει, ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις κατηγορίες 

Νο 3 είδη κρεοπωλείου και Νο 5 είδη 

αρτοποιείου.  

223 Ομόφωνα αποφασίζει όπως η εν λόγω προμήθεια γίνει 

με πρόχειρο διαγωνισμό με τους ίδιους όρους όπως 

είχαν καθοριστεί με την αριθ. 46/15 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής. 

2. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 

«Υδρογεωτεχνική μελέτη Νέου Κοιμητηρίου 

Δ.Ε. Αναβύσσου». 

224 Ομόφωνα αναθέτει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης 

στη γεωλόγο-περιβαλλοντολόγο Αικατερίνη Λιονή, αντί 

του ποσού των 17.896,50 ευρώ και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 45-7412.002 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

3. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη 

γεωλογικής καταλληλότητας Νέου 

Κοιμητηρίου Δ, Κ. Αναβύσσου». 

225 Ομόφωνα αναθέτει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης 

στη γεωλόγο-περιβαλλοντολόγο Αικατερίνη Λιονή, αντί 

του ποσού των 17.958,00  ευρώ και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 45-7412.006  του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός 

τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων 

διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  

κίνηση των μεταφορικών μέσων και την 

προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών 

κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 

2015». 

226 Ομόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθ. 

μελέτης 9/15), καθορίζει τρόπο εκτέλεσης της 

προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως σχέδιο 

υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 

195.500,00 ευρώ ως παρακάτω:  

Κ.Α.  10-6643.001 ποσό     20.000,00€    

Κ.Α.  10-6641.001  ποσό    17.000,00€  

Κ.Α.  15-6641.001  ποσό    30.000,00€    

Κ.Α.  20-6641.001  ποσό  100.000,00€    

Κ.Α.  25-6641.001  ποσό    28.500,00€ 

 

5. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

«Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής 

227 Ομόφωνα λόγω του κατεπείγοντος αναθέτει στην 

εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού 



αντλιοστασίων-συντήρηση και επισκευή 

αντλιοστασίων (επισκευή αντλιοστασίου 

Αναβύσσου στο Συνεταιρισμό τέρμα 

ΒΕΝΕΤΗ)». 

των 1.199,25 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση ως 

παρακάτω:  

Κ.Α. 25-6662.006 ποσό  977,85 ευρώ 

Κ.Α. 25-6262.003 ποσό  221,40 ευρώ. 

6. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

«Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και 

εξαρτημάτων (εγκατάσταση βαλβίδας ελέγχου 

πλήρωσης στάθμης με αυτοματισμό εντός 

φρεατίου πλησίον της δεξαμενής στο 

ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ)». 

228 Ομόφωνα λόγω του κατεπείγοντος αναθέτει στην 

εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού 

των 3.025,80 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε 

βάρος του Κ.Α. 25-7131.002 του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015. 

7. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών 

συστημάτων και εξαρτημάτων α) Εγκατάσταση 

ηλεκτροβάνας πλήρωσης στάθμης με 

αυτοματισμό εντός του βανοστασίου της 

δεξαμενής ΑΤΕ (Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας) και β) 

Εγκατάσταση ηλεκτροβάνας πλήρωσης 

στάθμης με αυτοματισμό για τη δεξαμενή στο 

ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ). 

229 Ομόφωνα λόγω του κατεπείγοντος αναθέτει στην 

εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού 

των 6.260,70 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε 

βάρος του Κ.Α. 25-7131.002 του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων 

λογισμικού (συντήρηση και υποστήριξη 

προγράμματος ERGA NG από την 4Μ Α.Ε. 

Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού). 

230 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.225,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 30-6266.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων (ΜΕ 59526)». 

231 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.017,21 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6671.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την «Ανάλυση 

δειγμάτων νερού από τις δεξαμενές του 

δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού» και 

ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

232 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.999,97 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 25-6279.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη 

από τους κ.κ. α) Χαρίτο Εμμανουήλ, ως Πρόεδρο, 

αναπληρούμενο από τον Γκίνη Σταμάτιο, β) Μπούτση 

Βασίλειου, αναπληρούμενο από την Γεωργοπούλου 

Παναγιώτα και γ) Μακροδημήτρη Σωτήριο, 

αναπληρούμενο από τον Πέγκα Ανδρέα. 

11. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ 

τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

233 Ομόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου 



προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 2015, ως εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών. 

12. Ψήφιση  πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιμολογίων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.  

234 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους 

Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, 

όπως εμφανίζονται στη συνημμένη κατάσταση 

τιμολογίων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 του Τμήματος 

Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών. 

13. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και 

έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση 

της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

235 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 1.093,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 00-

6221, 15-6263.003,  00-6331.001, 20-6263.003, 10-

6411.001 και 20-6411.001  και εγκρίνει την έκδοση 

των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

14. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και 

έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση 

της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής 

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. 

236 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 996,30 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-

6233.001 και εγκρίνει την έκδοση του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού 

επιμελητή (Καραγεωργίου Κατερίνα). 

237 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 226,32 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6116 του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015. 

16. Ανάκληση της αριθ. 209/15 απόφασης περί 

«Ψήφισης πίστωσης για την αμοιβή 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 

(Κατερινόπουλος Κων/νος σχετ. απόφαση 

Δ.Σ. 120/15)». 

238 Ομόφωνα ανακαλεί την αριθ. 209/15 απόφαση. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Καλύβια, 24-8 -2015 

                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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