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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισµού για την «Αντικατάσταση ελαστικών 

µεταφορικών µέσων –µηχανηµάτων έργου», 

περί κατακύρωσης της προµήθειας. 

246 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό ήτοι 

κατακυρώνει την προµήθεια στην εταιρεία Θ. 

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε., της οποίας τα προσφερόµενα είδη 

θα ανέλθουν µέχρι του ποσού των 70.258,40 ευρώ 

σύµφωνα µε την προσφορά της 

2. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών και 

εξαρτηµάτων ηλεκτροφωτισµού-λαµπτήρων 

φωτισµού-φωτεινών σωλήνων και λαµπτήρων 

για στολισµό» περί κατακύρωσης της 

προµήθειας. 

247 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, ήτοι 

κατακυρώνει την προµήθεια στην εταιρεία ECOLIGHT 

ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ Ε.Ε., της οποίας τα προσφερόµενα είδη θα 

ανέλθουν µέχρι του ποσού των 47.955,88 ευρώ 

σύµφωνα µε την προσφορά της 

3. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης 

και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (στον 

Κοινόχρηστο χώρο του ∆ήµου πλησίον του Ναού 

Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι). 

248 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 425,16 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 15-6662.002. 

4. Ε.Η.∆. Ανάκληση της αριθ. 211/17 απόφασης 

οικονοµικής επιτροπής περί «Έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισµός 

τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για την «Προµήθεια διαφόρων ειδών 

επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής για 

το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής για τα υποέργα «Είδη 

τροφίµων και είδη βασικής υλικής συνδροµής» 

της Πράξης «Αποκεντρωµένες Προµήθειες 

Τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, 

διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 

µέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής 

(Κωδικός ΟΠΣ 5000181)» λόγω παρατηρήσεων 

επί της διακήρυξης της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

249 Οµόφωνα ανακαλεί την εν λόγω απόφαση, λόγω 

αλλαγών στην διακήρυξη µετά από παρατηρήσεις της 

∆ιαχειριστικής Αρχής, ωστόσο διατηρούνται οι 

πιστώσεις που ψηφίστηκαν µε την αριθ. 211/17 

απόφαση. 



5. Ε.Η.∆. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 

ψήφιση πίστωσης, καθορισµός τρόπου ανάθεσης 

και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

«Προµήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και 

βασικής υλικής συνδροµής για το Ταµείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 

(ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 

Αττικής για τα υποέργα «Είδη τροφίµων και είδη 

βασικής υλικής συνδροµής» της Πράξης 

«Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και 

βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες 

και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 

Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 

5000181) 

250 Οµόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκρίνει 

την δαπάνη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης 

ως συνηµµένο σχέδιο υπηρεσίας. Η ψήφιση των 

πιστώσεων έχει γίνει µε την αριθ. 211/2017 απόφαση. 

Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει µε διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό. 

6. Αναµόρφωση (6η) του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

251 Οµόφωνα  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την  6η  

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εισήγηση 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού-

Λογιστηρίου-Προµηθειών 

7. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

252 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

πίστωση ποσού 2.505,70 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 00-

6331.001, 20-6411.001,  20-6671.001, 20-6263.003 

και 00-6221 

8. Αποπληρωµή εισφοράς Α΄ τριµήνου 2017 του 

∆ήµου Σαρωνικού στον Ε∆ΣΝΑ, ποσού 

54.330,53 ευρώ και ψήφιση πίστωσης. 

253 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6721.002  962.374,87 για την αποπληρωµή 

εισφοράς Α΄ τριµήνου 2017 στον Ε.∆.Σ.Ν.Α. 

9. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«Επισκευής - συντήρησης µεταφορικών µέσων 

του ∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης». 

254 Οµόφωνα αναθέτει ως συνηµµένη απόφαση της 

επιτροπής της Απόφασης Υπ. Προεδρίας 

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

πίστωση ποσού 24.626,01 ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό  2.902,88 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.001 

Ποσό  1.737,52 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.001 

Ποσό 18.394,32 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.001 

Ποσό     458,80 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.003 

Ποσό   1.132,49 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.001 



10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού του 

έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση 

σχολικών κτιρίων και προαύλιων ∆ήµου 

Σαρωνικού» 

255 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, ήτοι κηρύσσει 

προσωρινό µειοδότη την εταιρεία Ε. ΚΑΙ Α. 

ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε., µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 

71,15% και συνολικό προσφερόµενο ποσό 125.732,87 

ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ. 

                                                                                                                                                         

Καλύβια 25-07-2017 
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