
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 37η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 19 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
1. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης για την «Προµήθεια οχηµάτων 
για την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου 
Σαρωνικού» περί κατακύρωσης αυτής.  

450 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει την εν 
λόγω προµήθεια στην εταιρεία Α∆ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

2. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «εργασίες 
κλαδέµατος ευκαλύπτων, πεύκων και λοιπών 
δέντρων λόγω επικινδυνότητας  (για τους Κ.Χ. 
του ∆ήµου Σαρωνικού)». 

451 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 35-6262.005. 

3. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 
«Προµήθειας αντλητικών συστηµάτων και 
εξαρτηµάτων (επισκευή BOOSTER στο 
αντλιοστάσιο ΡΑΘΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) και 
Προµήθεια εξαρτηµάτων επισκευής 
αντλιοστασίων (επισκευή BOOSTER στο 
αντλιοστάσιο AMERICAN EXPRESS-
ΤΡΑΠΟΥΡΙΑ)». 

452 Οµόφωνα λόγω του κατεπείγοντος αναθέτει στην 
εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που προσέφερε 
το ποσό των 10.292,00 ευρώ. 
Ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 10.292,00 ως 
παρακάτω:  
Ποσό 7.626,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-7131.002 
Ποσό 2.666,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6662.006 

4. Κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού 
οικονοµικού έτους 2017. 

453 Οµόφωνα καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
έτους 2017 ως συνηµµένο σχέδιο και σύµφωνα µε το 
αριθ. 1875/16-12-16 έγγραφο του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

5. Κατάρτιση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 
2017, συµπεριλαµβανοµένου και του ΝΠ∆∆ 
ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ. 

454 Οµόφωνα καταρτίζει  το Ο.Π.∆. του ∆ήµου  έτους 2017 
ως συνηµµένο σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένου και του 
Ν.Π.Π.∆ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ 

6. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 
για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 
∆ήµου Σαρωνικού. 

455 ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 
συνολική πίστωση ποσού 3.672,16 € σε βάρος των Κ.Α. 
00-6221, Κ.Α.10-6673, Κ.Α. 10-6411.001, 20-
6411.001 και 00-6331.001. 

7. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων 
µηνός Νοεµβρίου 2016. 

456 Οµόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου του έτους 2016 όπως 
εµφανίζονται στην συνηµµένη κατάσταση µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Τµήµατος Προϋπολογισµού - 
Λογιστηρίου – Προµηθειών. 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξη προγραµµάτων λογισµικού». 

457 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 5.133,60 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 30-6266.001 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 458 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.998,88 ευρώ σε 



συστήµατος ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού-
πυρόσβεσης δηµοτικών κτιρίων». 

βάρος  του Κ.Α. 10-6264.003 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια αναλωσίµων 
(µελάνια, µελανοταινίες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι 
κλπ)». 

459 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 14.900,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 10-6613.002. 

11. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού 
(οδός ΓΑΛΗΝΗΣ-ΦΟΥΣΑ ΚΟΥΒΑΡΑ). 

460 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 249,24 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 

12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια «α) 
Προµήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτηµάτων 
ύδρευσης και β) προµήθεια υδροµέτρων και λοιπών 
εξαρτηµάτων σύνδεσης αυτών» 

461 Οµόφωνα εγκρίνει τα εν λόγω πρακτικά, ήτοι 
αναδεικνύει την εταιρεία CONSTRAT E.Π.Ε. ως 
προσωρινό ανάδοχο της εν λόγω προµήθειας, που 
προσέφερε το ποσό των 43.987,13 ευρώ συνολικά. 
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