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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισµού της προµήθειας «α) Προµήθεια 

σωλήνων και λοιπών εξαρτηµάτων ύδρευσης και 

β) προµήθεια υδροµέτρων και λοιπών 

εξαρτηµάτων σύνδεσης αυτών» περί 

κατακύρωσης αυτής. 

465 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό ήτοι κατακυρώνει την 

εν λόγω προµήθεια στην εταιρεία CONSTRAT ΕΠΕ. 

2. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή 

πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (σχετ. η 

αριθ. 300/2016 απόφαση του ∆.Σ.) 

466 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 11.160,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 για την αµοιβή του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου Κατερινόπουλου 

Κων/νου. 

3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

467 ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 3.908,00 € σε βάρος των Κ.Α.  

00-6331.001, Κ.Α. 20-6411.001. 

4. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Καλυβίων 

και απαλλαγή υπολόγου. 

468 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

5. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. 

Αναβύσσου και απαλλαγή υπολόγου. 

469 Οµόφωνα αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής του ∆ήµου οικ. έτους 2016 έγινε νόµιµα 

και η επιστροφή αυτής εµπρόθεσµα και απαλλάσσει τον 

υπόλογο διαχειριστή. 

6. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Παλ. 

Φώκαιας και απαλλαγή υπολόγου. 

470 Οµόφωνα αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής του ∆ήµου οικ. έτους 2016 έγινε νόµιµα 

και η επιστροφή αυτής εµπρόθεσµα και απαλλάσσει τον 

υπόλογο διαχειριστή. 

7. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. 

Σαρωνίδας και απαλλαγή υπολόγου. 

471 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

8. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κουβαρά 

και απαλλαγή υπολόγου. 

472 Οµόφωνα αποφασίζει ότι η διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής του ∆ήµου οικ. έτους 2016 έγινε νόµιµα 

και η επιστροφή αυτής εµπρόθεσµα και απαλλάσσει τον 



υπόλογο διαχειριστή. 

9. Ε.Η.∆. Αναµόρφωση (14η) προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2016. 

473 ΟΜΟΦΩΝΑ, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

(14η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εισήγηση 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού-

Λογιστηρίου-Προµηθειών. 

                                                                                                                                                                                              

Καλύβια 28-12-2016 
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