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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 

έτους 2014 του Δήμου Σαρωνικού. 

270 Ομόφωνα α) Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής 

επιτροπής ως συνημμένο σχέδιο και β) Καταρτίζει τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως όπως 

εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και 

εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την 

προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο . 

2. Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 

2014 του Δήμου Σαρωνικού. 

271 Ομόφωνα καταρτίζει την έκθεση απολογισμού 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ειδική Ταμίας 

του Δήμου, καταρτίζει τον απολογισμό όπως 

εμφανίζεται στις συνημμένες καταστάσεις και 

εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την 

προώθησή του για την απαραίτητη έγκριση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και 

έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση 

της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

272 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 645,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 00-

6331.001, 20-6263.003, 20-6411.001  και εγκρίνει 

την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής. 

4. Ψήφιση πίστωσης για συνδρομή του Δήμου 

Σαρωνικού στο δίκτυο Αδελφοποιημένων 

Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 

273 Ομόφωνα ψηφίζει για το έτος 2015 συνολική πίστωση 

ποσού 2.868,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.001 

και για τα έτη 2011,2012, 2013 και 2014 πίστωση 

συνολικού ποσού 12.374,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

80-8117.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 

(Χατζηγιαννάκης, υπόθεση Παν. Παππά, Άγιος 

Νικόλαος Αναβύσσου σχ. Αριθ. 190/15 

απόφαση Δ.Σ.). 

274 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.460,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Λοιπού 

εξοπλισμού» (ενισχυτή-ηχεία). 

275 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 381,30 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 10-7135.001 του προϋπολογισμού του 



Δήμου έτους 2015. 

7. Ψήφιση πίστωσης για την έναντι εξόφληση του 

8ου λογαριασμού της μελέτης «Ολοκλήρωση 

της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της 

Πολεοδομικής Μελέτης Β΄ Κατοικίας της 

περιοχής ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΘΟΡΙΚΟΥ». 

276 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 50.000 ευρώ έναντι 

του εν λόγω λογαριασμού σε βάρος του Κ.Α. 40-

7421.007 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

8. Αίτηση Πέγκα Ανδρέα, πρώην Αντιδημάρχου 

Σαρωνικού για νομική στήριξή του από τη 

δικηγόρο του Δήμου για πράξη που του 

αποδίδεται υπό την ιδιότητά του κατά τον 

φερόμενο χρόνο τέλεσης αυτής, ως Προέδρου 

της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδας (νυν Δήμος 

Σαρωνικού). 

277 Ομόφωνα αποδέχεται την αίτηση και εγκρίνει τη νομική 

στήριξη του Πέγκα Ανδρέα από τη δικηγόρο του Δήμου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 
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