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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Αναµόρφωση 2η   προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού 

οικονοµικού έτους 2017. 

104 Οµόφωνα  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την  2η  

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εισήγηση 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-

Προµηθειών 

2. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

∆ήµου Σαρωνικού. 

105 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 788,06  ευρώ σε βάρος των   Κ.Α.   

00-6331.009, 20-6263.003 και 20-6671.001 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017.   

3. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών συντήρησης 

και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (∆ηµαρχιακό 

Μέγαρο). 

106 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 159,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6662 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017 για 

προµήθεια υλικών για επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 

του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου. 

4. Ψήφιση πίστωσης για επαύξηση ισχύος της παροχής 

µε αριθ. 538246 από 3Χ40Α σε 3Χ63Α στο 1ο 

∆ηµοτικό Σχολείου Καλυβίων της ∆.Ε. Καλυβίων. 

107 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 921,73 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6211.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2017. 

5. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου 

επί εκδίκασης αγωγής ΠΕΤΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και ΠΕΤΤΑ 

ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ. 

108 Οµόφωνα δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στην επί παγία 

αντιµισθία νοµική σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη, να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο κατά την εκδίκαση  

της από 28-12-2016 αγωγής των ΠΕΤΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και 

ΠΕΤΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ. 

6. Ανάκληση της αριθ. 29/17 απόφασης περί «Ψήφισης 

πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στη ∆.Κ. 

Σαρωνίδας (οδός Σκύρου από Ολύµπου έως Πίνδου). 

109 Οµόφωνα ανακαλεί την αριθ. 29/17 απόφασή της, διότι η 

διαφορά ποσού που προκύπτει σύµφωνα µε το αριθ. 

70069/2017 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ, πρόκειται για το ποσό της 

παρακράτησης φόρου, που είχε εξοφληθεί σύµφωνα µε την 

αριθ. 268/16 απόφαση της Ο.Ε.  



7. Ανάκληση της αριθ.30/17 απόφασης περί «Ψήφιση 

πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στη ∆.Κ. 

Καλυβίων (οδός Αγάπης). 

110 Οµόφωνα ανακαλεί την αριθ. 30/17 απόφασή της, διότι η 

διαφορά του ποσού που προκύπτει σύµφωνα µε το αριθ. 

70030/2017 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ, πρόκειται για το ποσό της 

παρακράτησης φόρου,  που είχε εξοφληθεί σύµφωνα µε την 

αριθ. 269/16 απόφαση της Ο.Ε. 

8. Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής του έργου «Επισκευή 

και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού» και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

111 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 

38.300,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 30-7333.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2017. 
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