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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών  
του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση 
Κοινοχρήστου Χώρου στο Ο.Τ. 140 του 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». 

193 Ομόφωνα εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του 
αναδόχου, του εν λόγω έργου, ΓΑΛΑΤΑ ΗΛΙΑ. 

2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια του 
συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου 

Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού». 

194 Ομόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά, ήτοι αναθέτει την προμήθεια 
των ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθυοπωλείου για 
το ΝΠΔΔ «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» και για την ΚΕΔΣΑ  στον 

SKOURIAS, ANDRE,ALEXANDROS, καθώς και τα είδη 
Γαλακτοπωλείου για τον Δήμο Σαρωνικού στον ίδιο ως 
ανωτέρω προμηθευτή. Για τα είδη κρεοπωλείου και 
αρτοποιείου δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. 

3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για την «Επισκευή –Συντήρηση 
μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων έργου». 

195 Ομόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά, ήτοι αναθέτει α) στην 
εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. την επισκευή 
και συντήρηση κινητήρων και μηχανικών μερών βαρέων 
οχημάτων (απορ/φόρων-φορτηγών-λεωφορείων-
καλαθοφόρων κλπ), ομάδα 1η της πρώτης και δεύτερης 
κατηγορίας και β) στην εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. την επισκευή και συντήρηση κινητήρων και μηχανικών 
μερών Ι.Χ. επιβατικών ημιφορτηγών, της ομάδας 2ης  της Α΄ 

και  Β΄ κατηγορίας και την επισκευή και συντήρηση 
ηλεκτρολογικών συστημάτων της 8ης και 7ης ομάδας των 
κατηγοριών Α και Β΄.  Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δεν 
εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος και παραπέμπει στο 

δημοτικό συμβούλιο για την απευθείας ανάθεση των 
συγκεκριμένων κατηγοριών. 

4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για την «Προμήθεια Η/Υ και 
ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού, 
Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών κλπ 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά». 

196 Ομόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά και κατακυρώνει την 
προμήθεια στην εταιρεία SOFLAND M. ΕΠΕ, αντί του 
συνολικού ποσού των 31.695,87 ευρώ 

5. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών και 
εξαρτημάτων για τη λειτουργία του συστήματος 
υπογειοποίησης κάδων προσωρινής απόθεσης 

απορριμμάτων». 

197 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.497,77 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 20-6662.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2015. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την απόκτηση κωδικού 
πρόσβασης του Δήμου στην ηλεκτρονική βάση 
πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» και ορισμός επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών. 

198 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.845,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6451 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2015. Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Γκίνη 
Σταμάτιο, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Μπούτση 
Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα 
αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο. 



7. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού 
επιμελητή (επιδόσεις υπόθεσης της παρέμβασης στο 
Σ.τ.Ε. για παραλίες). 

199 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 269,37 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6116 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού 

επιμελητή (επιδόσεις  υπόθεσης Αγίου Νικολάου 
Αναβύσσου ΑΤΤΙΚΗ ΣΠΕ). 

200 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 180,63 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6116 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

9. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

201 Ομόφωνα εγκρίνει τις γενόμενες δαπάνες και ψηφίζει 
συνολική πίστωση ποσού 3.837,26 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 
20-6263.003, 20-6641.001, 25-6641.001, 10-6641.001 και 

00-6331.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 

10. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης 
«Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων 

περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου». 

202 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής , ποσού 
7.134,00 και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-

7412.045 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

11. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης 

«Μελέτη ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης της 
οδού Ιούς και ανωνύμου». 

203 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής , ποσού 

7.400,00 και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-
7412.014 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 
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