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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής 
συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής». 

296 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό ήτοι αποφασίζει ότι 
στο επόµενο στάδιο συνεχίζουν οι παρακάτω εταιρείες:  

• SALAS INTER GROUP ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

• ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και  

• ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

2. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια του συνόλου 
των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και 
των Νοµικών Προσώπων αυτού». 

297 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό, ήτοι αποφασίζει ότι στο 
επόµενο στάδιο συνεχίζουν οι παρακάτω:  
SKOURIAS ANDRE, ALEXANDROS 
ΓΑΛΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Έγκριση 16ης εντολής πληρωµής του έργου 
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην 
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» και ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης. 

298 Οµόφωνα  εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 
279.982,23 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 
Κ.Α. 60-7341.001. 

4. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω 
του επείγοντος, της υπηρεσίας «Αναλύσεις 
δειγµάτων θαλάσσιου ύδατος από τις ακτές του 
∆ήµου Σαρωνικού για τον προσδιορισµό του 
δείκτη υδρογονανθράκων και την 
παρακολούθηση της καταλληλότητας των 
υδάτων λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης από 
µαζούτ στο Σαρωνικό κόλπο». 

299 Οµόφωνα αναθέτει στην εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε., αντί του ποσού των 
5.000,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 
Κ.Α. 15-6279.005. 

5. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεσης, λόγω 
του επείγοντος, της «Προµήθειας διαφόρων 
απορροφητικών υλικών για την αντιµετώπιση 
της θαλάσσιας ρύπανσης από µαζούτ στο 
Σαρωνικό κόλπο (απορροφητικό φράγµα - 
λουκάνικο, ρολό κλπ.)». 

300 Οµόφωνα αναθέτει στην εταιρεία Α. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ-Μ. 
ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε., αντί του ποσού των 12.000,00 ευρώ και 
ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6635.002. 
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