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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «α) 

Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων 

ύδρευσης β) Προμήθεια υδρόμετρων και λοιπών 

εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών». 

358 Ομόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά και κατακυρώνει την 

προμήθεια της κατηγορίας Α΄  στην εταιρεία CONSTRAT ΕΠΕ, 

που προσέφερε το ποσό των 17.620,55 ευρώ, ομοίως και της 

κατηγορίας Β΄στην ως άνω εταιρεία, που προσέφερε το ποσό 

των 13.254,97 ευρώ. 

2. Λήψη απόφασης επί ένστασης της εταιρείας TREND 
CONCEPT INTERNATIONAL A.E. κατά του αριθ. 

35/2015 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για την «Προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας προσωπικού (ρούχα)». 

359 Ομόφωνα αποφασίζει την μη εξέταση της ένστασης, διότι 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η ένσταση εξετάζεται 

από το αρμόδιο όργανο ελέγχου των αποφάσεων της 

οικονομικής επιτροπής. 

3. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα 
Κουβαρά». 

360 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 235.000,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 15-7341.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

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

προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

361 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού  1.252,90 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 15-6263.003,  00-

6331.001, 20-6263.003, 00-6221, 15-6263.001 και εγκρίνει 

την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής.  

5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας 

Αναβύσσου. 

362 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει πίστωση ποσού 

602,70  ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 30-6233.001 και εγκρίνει 

την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  

6. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων. 

363 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει πίστωση ποσού 

615,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 25-6233.001 και εγκρίνει 

την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  

7. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 
«επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων 
του Δήμου Σαρωνικού» (δεν αναδείχθηκε ανάδοχος 
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες).  

364 Ομόφωνα αναθέτει, λόγω του επείγοντος και λόγω μη 
ανάδειξης αναδόχου στον  ανοιχτό διαγωνισμό, ως 
συνημμένος πίνακας και ψηφίζει συνολική πίστωση 
28.416,31 ευρώ ως εξής:  

 Ποσό 1.827,78 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.003 
 Ποσό 19.917,38 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-

6263.001 
 Ποσό 619,92 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-6263.003 
 Ποσό 3.387,42 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-6263.001 



 Ποσό 801,96 σε βάρος του Κ.Α. 15-6263.003  
 Ποσό 1.861,85 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6263.001 
Του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

8. Έγκριση 1ης και τελικής εντολής πληρωμής της 

μελέτης «Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης 
στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη με τη Λεωφ. 
Σουνίου της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του 
Δήμου Σαρωνικού». 

365 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής, ποσού 

4.059,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 25-7412.035 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

9. Έγκριση 3ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού». 

366 Ομόφωνα εγκρίνει τον εν λόγω λογαριασμό ποσού 22.754,94 

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

7331.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στην 
οδό Οδυσσέως, περιοχή Ολυμπιακό Χωριό Δ.Κ. 
Καλυβίων 

367 Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει στον 

Τσαβαρή Νικόλαο, που προσέφερε το ποσό των 200 

ευρώ/μήνα.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Καλύβια, 08-12-2015 
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