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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«Προµήθειας εξαρτηµάτων επισκευής αντλιοστασίων 

(επισκευή συντήρηση αντλίας στο ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ ∆.Ε. 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ και επισκευή δεξαµενής στην περιοχή 
ΑΤΕ στο ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ∆.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ». 

278 Οµόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει την εν λόγω 

προµήθεια στην εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί 

του ποσού των 3.009,48 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση 

σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.006. 

2. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

προµήθειας «Προµήθεια αντλητικών συστηµάτων και 

εξαρτηµάτων αυτών» (για τη γεώτρηση στην ΜΙΚΡΑΣ 

ΑΣΙΑΣ της ∆.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ). 

279 Οµόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει την εν λόγω 

προµήθεια στην εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί 

του ποσού των 6.231,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση 

σε βάρος του Κ.Α. 25-7131.002. 

3. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«Προµήθειας εξαρτηµάτων επισκευής αντλιοστασίων» 
(για την επισκευή αντλιοστασίων ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΒΕΝΕΤΗ της ∆.Ε. Αναβύσσου). 

280 Οµόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει την εν λόγω 

προµήθεια στην εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί 
του ποσού των 4.199,88 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση 

σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.006. 

4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

∆ήµου Σαρωνικού. 

281 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού 1.620,77 ευρώ στους Κ.Α. 20-6671.001, 40-

6615.001, 10-6673, 20-6263.003, 00-6351.001, 00-

6331.001 και 70-6322.001.   

5. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή του ∆ήµου 

στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Λαυρεωτικής έτους 

2017. 

282 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6721.001 για την ετήσια εισφορά του ∆ήµου 

έτους 2017 στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Λαυρεωτικής. 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και 

επισκευής κτιρίων» (προµήθεια υλικών για την 

τοποθέτηση πλακιδίων στις βρύσες Γυµνασίου 

Αναβύσσου). 

283 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 209,56 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6661 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων» (για εργασίες στο ∆ηµαρχιακό 

Μέγαρο). 

284 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 390,55 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α 10-6661 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώµατα µηχανηµάτων για 

κλαδέµατα ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων λόγω 

επικινδυνότητας». 

285 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 35-6233.001. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων» 
(συντήρηση επισκευή υποσταθµού δηµαρχιακού 

µεγάρου). 

286 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.998,88 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6262.001 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια εργαλείων (για την 287 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 9.500,00 ευρώ 



υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού), 
προµήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης), προµήθεια εργαλείων (για 

την υπηρεσία τεχνικών έργων), προµήθεια εργαλείων 

(για την υπηρεσία πρασίνου), προµήθεια 

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού (για την 

υπηρεσία τεχνικών έργων), προµήθεια µηχανηµάτων 
και λοιπός εξοπλισµός (για την υπηρεσία πρασίνου)».  

ως παρακάτω:  
Στον Κ.Α. 20-7133.002 ποσό 2.000,00 

Στον Κ.Α. 25-7133.002 ποσό 1.000,00 

Στον Κ.Α. 30-7133.003 ποσό 2.000,00 

Στον Κ.Α. 35-7133.002 ποσό 1.000,00 

Στον Κ.Α. 30-7131.005 ποσό 1.500,00 

Στον Κ.Α. 35-7131        ποσό 2.000,00 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

κλιµατιστικών ∆ηµοτικών Κτιρίων». 

288 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.999,80 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6264.002 

12. Έγκριση της αριθ. 243/17 απόφασης ∆ηµάρχου «περί 

ορισµού δικαστικής επιµελήτριας» (υπόθεση ΕΤΑ∆) 

και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

289 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση, ήτοι ορίζει τη 

δικαστική επιµελήτρια Πυττερού Καλοµοίρα και ψηφίζει 

πίστωση ποσού 173,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6116. 

13. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου 

επί εκδίκασης προσφυγής του Οικοδοµικού 
Συνεταιρισµού «Η ΑΤΤΙΚΗ» (κατά τεκµαιρόµενης 

αρνητικής απάντησης επί αίτησης χορήγησης 

βεβαίωσης µη οφειλής ΤΑΠ, πρώην ∆ήµου 

Αναβύσσου). 

290 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη. 

14. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου 

επί εκδίκασης προσφυγής/αγωγής της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ. 

291 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 19-08-2017 

                                                                                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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