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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, ανακοπής 

και αίτησης αναστολής κατά της αριθ. 117/2015 

διαταγής πληρωμής (υπόθεση ΑΒΟ DEMAN ABETE) 

368 Ομόφωνα αποφασίζει τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης 

αναστολής με την προϋπόθεση ότι η δικαιούχος εταιρεία θα 

παραιτηθεί από μέρος των τόκων, ούτως ώστε μαζί με τα 

δικαστικά έξοδα να εισπράξει το ποσό των 500,00 ευρώ 

συνολικά (τόκους και δικαστική δαπάνη). 

2. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και 
επισκευή καμερών για το σύστημα παρακολούθησης 

ασφάλειας των Δημοτικών Κτιρίων» και ορισμός 
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

369 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.845,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6265.005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον 

Μπούτση Βασίλειο, β) Γεωργοπούλου Παναγιώτα, 

αναπληρούμενη από τον Χαρίτο Εμμανουήλ και γ) 

Μακροδημήτρη Σωτήριο, αναπληρούμενο από τον Πέγκα 

Ανδρέα. 

3. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια και 
εγκατάσταση καμερών για το σύστημα 

παρακολούθησης των Δημοτικών Κτιρίων». 

370 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.920,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-7135.004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

4. Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας προσωπικού (ρούχα)». 

371 Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό, ήτοι κατακυρώνει την 

προμήθεια στην εταιρεία VIA NET ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. 

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ που προσέφερε το ποσό των 45.872,75 

ευρώ. 

5. Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού 
οικονομικού έτους 2016. 

372 Ομόφωνα καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2016 ως συνημμένο σχέδιο. 

6. Εισήγηση περί επιβολής τέλους παρεπιδημούντων 
(αρθ. 6 παρ.2 Ν. 1080/80). 

373 Ομόφωνα εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την επιβολή 

τέλους παρεπιδημούντων. 

7. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

374 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού 864,99 ευρώ σε βάρος των Κ.Α.  00-6433.001,  20-

6411.001 και εγκρίνει την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής. 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια αναλωσίμων 

(μελάνια, μελανοταινίες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι 
κλπ). 

375 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 13.940,82 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6613.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2015. 



9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 
κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων (ανταλλακτικά για 
τα κλιματιστικά των Δημοτικών κτιρίων) . 

376 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.060,25 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6264.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

10. Έγκριση λογαριασμού της μελέτης «Διαμόρφωση 

Πλατείας Πρωτοπόρων Δ.Κ. Σαρωνίδας» 

377 Ομόφωνα εγκρίνει τον εν λόγω λογαριασμό, ποσού 3.690,00 

ευρώ  

11. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
έτους 2016, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΠΔΔ 
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ. 

378 Ομόφωνα καταρτίζει  το Ο.Π.Δ. του Δήμου  έτους 2016 ως 

συνημμένο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου και του Ν.Π.Π.Δ 

ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Καλύβια, 16-12-2015 

                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


