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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριµήνου 

για τον έλεγχο   υλοποίησης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 

227 Οµόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριµήνου 

2017, ως εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιµολογίων µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017. 

228 Οµόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους 

Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπως 

εµφανίζονται στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων 

µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 του Τµήµατος Προϋπολογισµού-

Λογιστηρίου-Προµηθειών 

3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

229 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.285,44 ευρώ σε 

βάρος των Κ.Α. 00-6331.001, 20-6411.001 και 20-

6671.001 

4. 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». 

230 Οµόφωνα 1) εγκρίνει τη δαπάνη α) για την υπηρεσία 

µε τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση 

του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων 

Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση 

Ενέργειας, στο ∆ήµο Σαρωνικού» και β) για την 

υπηρεσία «Παροχή  Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 

Συµβούλου Υποστήριξης  του ∆ήµου για την: 

Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του 

Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 

και εφαρµογές Smart Cities,  στο ∆ήµο Σαρωνικού» 2) 

∆εσµεύεται για την εγγραφή των ποσών που 

αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα κατά την σύνταξη 

των προϋπολογισµών οικονοµικών ετών 2018 έως 

2030. 3) ∆εν θα υπάρξει ανάληψη πίστωσης για τον 

προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017. 

5. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της 

«Προµήθειας αντλητικών συστηµάτων και 

εξαρτηµάτων» (για το αντλιοστάσιο στην 

231 Οµόφωνα αναθέτει στην εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού των 8.370,00 ευρώ και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-



ΤΡΑΠΟΡΙΑ ∆.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ). 7131.002. 

6. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της 

«Προµήθειας εξαρτηµάτων επισκευής 

αντλιοστασίων» (επισκευή σωληνώσεων της 

δεξαµενής ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ της ∆.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ). 

232 Οµόφωνα αναθέτει στην εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού των 2.048,48 ευρώ και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-

6662.006. 

7. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«Επισκευής - συντήρησης µεταφορικών µέσων 

του ∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης». 

233 Οµόφωνα αναθέτει ως συνηµµένη απόφαση της 

επιτροπής της Απόφασης Υπ. Προεδρίας 

3373/390/1975 εδ. 6 αρθ. Και ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 24.526,46 ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό 16.687,98 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.001 

Ποσό   6.853,48 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.003 

Ποσό      985,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.001 

8. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή σε χρήµα της 

αξίας γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους 

του ∆ήµου από 01/01/2015 έως 11/08/2015, 

σύµφωνα µε την αριθ. 36/16 απόφαση του ∆.Σ. 

234 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 20.768,29 

ευρώ ως συνηµµένη κατάσταση υπηρεσίας. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την «Απόκτηση κωδικού 

πρόσβασης του ∆ήµου στην ∆ΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

(συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 

ηλεκτρονικά µέσα)». 

235 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.860,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6451 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών 

συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων-Ηλεκτρολογικό υλικό για το 

∆ηµαρχιακό Μέγαρο, πρόσοψη και αύλειο χώρο 

λόγω βλάβης από βραχυκύκλωµα». 

236 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.130,66 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 10-6662 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώµατα µηχανηµάτων 

για βλάβες στο δίκτυο της ύδρευσης». 

237 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 806,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 25-6233.001 

12. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού». 

238 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 332,12 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 10-7135.003 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια σπόρων, 

φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα-

προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων αυτόµατου 

ποτίσµατος για την συντήρηση των κήπων-

προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 

λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους». 

239 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 24.000,00 

ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό 14.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 35-6692.001 

Ποσό   9.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 35-6662.002 

Ποσό   1.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 35-6693.001 



14. Ψήφιση πίστωσης για «συντήρηση και επισκευή 

λοιπών µηχανηµάτων για την υπηρεσία 

πρασίνου». 

240 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.040,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 35-6264.001. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου (Κατερινόπουλος για υπόθεση 

αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ για νέα χάραξη 

Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας – Αγ. Νικόλαος 

Αναβύσσου σχετ. η αριθ. 129/2017 απόφαση 

∆.Σ.). 

241 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 13.640,00 σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6111.001. 

16. Λήψη απόφασης περί παράτασης µισθώµατος 

χρήσεως χώρου για τη λειτουργία ΑΤΜ της 

Τράπεζας Πειραιώς στη ∆.Κ. Σαρωνίδας. 

242 Οµόφωνα εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο την 

παράταση της άδειας χρήσεως για ένα έτος ήτοι µέχρι 

30-06-2018, έναντι του ιδίου ετήσιου µισθώµατος 

χρήσεως χώρου 2.000,00 ευρώ. 

17. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής Μπότη 

Απόστολου (κατά απόφασης σφράγισης). 

243 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

18. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης 4 προσφυγών (κατά 

αποφάσεων σφράγισης). 

244 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

19. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής Β. 

ΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (κατά απόφασης 

σφράγισης). 

245 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                                  

Καλύβια 18-07-2017 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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