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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015. 

330 Ομόφωνα αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2015 ως εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας. 

2. Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων 

διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την α) 

Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων 

ύδρευσης β) Προμήθεια υδρομετρητών και λοιπών 

εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών. 

331 Με πλειοψηφία εγκρίνει τη μελέτη, καταρτίζει τους όρους της 

διακήρυξης, ως συνημμένο σχέδιο και ψηφίζει πίστωση 

συνολικού ποσού 34.990,42 ευρώ ως παρακάτω:  

 Ποσό 19.997,70 ευρώ στον Κ.Α. 25-6662.001 

 Ποσό 14.992,72 ευρώ στον Κ.Α. 25-6662.004 

Μειοψηφούντος του κ. Πέγκα, ο οποίος δεν συμφωνεί με το 

κατεπείγον του θέματος. 

3. Ε.Η.Δ. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 

σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης για 

την συμμετοχή τους. 

332 Ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων Φινέτη 

Αικατερίνης Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και 

Βιτώρου Ευάγγελου, Δ/ντή Τεχνικών Ανταποδοτικών 

Υπηρεσιών και Έργων Υποδομών και ψηφίζει πίστωση ποσού  

1.140,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6073.001 

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου 

«Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου Συνδέσεις 

υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης». 

333 Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το έργο στον 

Εργολήπτη Δημοσίων Έργων Κων/νο Δ. Μαργαρίτη, με μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 52% και προσφερόμενο ποσό 41.506,83 

ευρώ. 

5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών της υπηρεσίας «Ασφάλιση 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 

(Μ.Ε.)». 

334 Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το 

διαγωνισμό στην εταιρεία INTERLIFE AAEΓΑ, αντί του ποσού 

των 24.363,92 ευρώ. 

6. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού . 

335 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες ποσού  1.464,00 ευρώ σε 

βάρος των Κ.Α.  00-6221 και 20-6411.001 και εγκρίνει την 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

7. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων (ΜΕ 101539, ΜΕ 119951, ΖΥΚ 

8206)». 

336 Ομόφωνα αναθέτει λόγω του επείγοντος στην εταιρεία 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ε.Ε. και ψηφίζει πίστωση ποσού 

1.659,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 



8. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων (πυροσβεστικό όχημα 

BREMACH ΜΕ 124400)». 

337 Ομόφωνα αναθέτει λόγω του επείγοντος στην εταιρεία 

ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΤΕ 

και ψηφίζει πίστωση ποσού 994,09 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

20-6671.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

9. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων (ΜΕ 59526)». 

338 Ομόφωνα αναθέτει λόγω του επείγοντος στην εταιρεία 

ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ και ψηφίζει πίστωση 

ποσού 4.260,72 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

10. Έγκριση 4ης εντολής πληρωμής του έργου 

«Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Παραλίας και 

Συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυβίων». 

339 Ομόφωνα εγκρίνει την 4η εντολή πληρωμής, ποσού 

34.917,97 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 30-7323.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

11. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής (70% της αμοιβής 

της μελέτης) της μελέτης «Μελέτη για τη διάνοιξη 

δρόμου στην περιοχή του Νέου Κοιμητηρίου Δ. Κ. 

Π. Φώκαιας». 

340 Ομόφωνα εγκρίνει την 1η εντολή πληρωμής, ποσού 3.271,80 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-

7412.027 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 
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