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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. 

1/17 µελέτη), ψήφιση πίστωσης, καθορισµός 

τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης της προµήθειας «Προµήθεια του 

συνόλου των καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και 

λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού και των 

Νοµικών Προσώπων αυτού». 

8 Οµόφωνα εγκρίνει την αριθ. 1/17 µελέτη (τεχνικές 

προδιαγραφές), καθορίζει τρόπο εκτέλεσης της 

προµήθειας µε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό, 

καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως συνηµµένο 

σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 

322.000,00 ευρώ για τον ∆ήµο Σαρωνικού ως 

παρακάτω:  

• Ποσό  30.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6641.001 

• Ποσό  50.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6641.001 

• Ποσό 175.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6641.001 

• Ποσό  50.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6641.001 

• Ποσό  17.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6643.001 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιµολογίων µηνός ∆εκεµβρίου 2016. 

9 Οµόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου του έτους 2016 όπως 

εµφανίζονται στην συνηµµένη κατάσταση µηνός 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Τµήµατος Προϋπολογισµού - 

Λογιστηρίου – Προµηθειών. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή του 

∆ήµου έτους 2017 στο ∆ίκτυο Αδελφοποιηµένων 

πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» (σχετ. απόφ. ∆.Σ. 

104/97 πρώην ∆ήµου Καλυβίων). 

10 Οµόφωνα  ψηφίζει πίστωση ποσού 2.868,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6731.001. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή του 

∆ήµου έτους 2017 στο ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(σχετ. αποφ. ∆.Σ. 340/14). 

11 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6453.003. 

 

5. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή του 

∆ήµου στον ∆ιαρκή Ερµηνευτικό Κώδικα 

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (σχετ. απόφαση ∆.Σ. 

287/11). 

12 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 307,40 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6451. 

6. Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλων σε σεµινάριο 

και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συµµετοχής 

τους. 

13 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

7. Ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες εκκένωσης 

βόθρων». 

14 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α.  10-6276 



8. Ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες καθαρισµού 

υαλοπινάκων ∆ηµοτικών Κτιρίων». 

15 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 10-6274.001. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Ταχυµεταφορές». 16 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6224.001. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Πλύσιµο Μεταφορικών 

µέσων ∆ήµου Σαρωνικού». 

17 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 

10.800,00 ως παρακάτω:  

Ποσό   300,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.004 

Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.004 

Ποσό 8.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.004 

Ποσό 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.004 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 3ΑΑ, 3ΑΕ4 

(Άµµος, χαλίκι) για συντήρηση οδικού δικτύου». 

18 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 12.000,00 σε βάρος 

του Κ.Α. 30-6662.005. 

12. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα για την περίθαλψη 

αδέσποτων ζώων (Εµβολιασµοί, στειρώσεις, 

νοσηλεία, συλλογή κλπ)». 

19 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 21.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 15-6162.002 

13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών 

και αξιολόγησης προσφορών (Ν. 4412/8-8-

2016) 

20 Οµόφωνα συγκροτεί την προβλεπόµενη από τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών 

αποτελούµενη από τις/τους κ.κ. α) Πηγουνάκη 

Χριστιάνα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Πρόεδρος, 

αναπληρούµενη από τον Καραγεώργο Γεώργιο ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών, β) Πίρκολος Μάρκος, ∆Ε 

∆ιοικητικού, αναπληρούµενος από την Νάνου 

Ευαγγελία ∆Ε ∆ιοικητικού και γ) Μητρογιάννη 

Αικατερίνη ΠΕ ∆ιοικητικού αναπληρούµενη από την 

Πεδιώτη Ελισσάβετ ∆Ε ∆ιοικητικού.  

                                                                                                                             

Καλύβια 31-1-2017 
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