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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτηµάτων και λογισµικού-προµήθεια 

εκτυπωτών, σαρωτών κλπ ∆ήµου Σαρωνικού». 

216 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό ήτοι κηρύσσει 

άγονο τον διαγωνισµό, διότι οι συµµετέχοντες δεν 

πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια 

ασφαλτοµίγµατος για συντήρηση οδικού 

δικτύου». 

217 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 19.985,08 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 30-6662.002 

3. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«Επισκευής - συντήρησης µεταφορικών µέσων 

του ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

218 Οµόφωνα αναθέτει ως συνηµµένη απόφαση της 

συσταθείσας επιτροπής σύµφωνα µε την Απόφαση Υπ. 

Προεδρίας 3373/390/1975 εδ. 6 αρθ. και  ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 24.771,05 ευρώ ως 

παρακάτω:  

Ποσό  6.041,19 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.001 

Ποσό  4.216,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.001 

Ποσό  6.396,54 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.001 

Ποσό     340,74 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.001 

Ποσό  2.511,62 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.003 

Ποσό     260,40 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.003 

Ποσό     533,99 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.003 

Ποσό     372,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6263.003 

Ποσό  4.098,52 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.003 

4. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, προµήθεια 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λοιπές προµήθειες 

ειδών γραφείου (σφραγίδες και λοιπά), 

προµήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασµών 

ύδρευσης, προµήθεια διπλοτύπων είσπραξης και 

λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης, 

προµήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων 

δηµοτικών υπηρεσιών (ληξιαρχικά, 

δηµοτολογίων, µητρώα Αρρένων, 

219 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 18.161,18 

ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό 3.738,74 ευρώ στον Κ.Α. 10-6612.001 

Ποσό 5.902,40 ευρώ στον Κ.Α. 10-6654.001 

Ποσό    497,24 ευρώ στον Κ.Α. 10-6614.001 

Ποσό 4.488,80 ευρώ στον Κ.Α. 25-6613.001 

Ποσό 2.418,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6613.002 

Ποσό 1.116,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6613.001 



κτηµατολογίων  και λοιπά)». 

5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

220 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 

2.987,78 ευρώ και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε 

βάρος των Κ.Α.  20-6411.001, 20-6671.001, 00-

6331.001 και 00-6221. 

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση 

δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης της προµήθειας «Προµήθεια του 

συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου 

Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού». 

221 Οµόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, την 

δαπάνη, καταρτίζει τους όρους του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας και 

ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 49.798,34 (που 

αφορά προµήθεια γάλακτος για τον ∆ήµο Σαρωνικού) 

ως παρακάτω: 

Ποσό 35.590,30 ευρώ στον Κ.Α. 20-6063.001 

Ποσό   6.771,33 ευρώ στον Κ.Α. 25-6063.001 

Ποσό   5.760,41 ευρώ στον Κ.Α. 30-6063.001 

Ποσό   1.876,30 ευρώ στον Κ.Α. 35-6063.001 

7. Περί ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης 

για Υπηρεσίες:  Ενεργειακή Αναβάθµιση - 

Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και 

εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση 

Ενέργειας, στο ∆ήµο Σαρωνικού». 

222 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

8. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί 

εκδίκασης τριών (3) προσφυγών (κατά 

αποφάσεων σφράγισης καταστηµάτων). 

223 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 
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