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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κασσάνδρεια 01/09/2017  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΙΣ  01-09-2017 

 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 
ΛΗΦΘΗΚΕ 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

   1. 
Ε.Η.Δ 

347 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 17.999,89 € με 
τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση 
προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες» (Αριθ. 
μελέτης 102/2017) 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

   2. 
Ε.Η.Δ  

348 

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού του 
έργου: «Αναβάθμιση Πινάκων Ισχύος 
Υδρευτικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. 
Κασσάνδρας» και λήψη απόφασης για τον 
ανάδοχο του έργου αυτού (αριθ. μελέτης 
43/2016). 

ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

   3. 
Ε.Η.Δ 

349 
Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 
(παρ.1β. άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

   4. 
Ε.Η.Δ. 

350 

Ορισμός δικηγόρου Δημήτρη Σ. 
Μπακρατσά α) για υπόθεση της εταιρίας 
«Δ. Διονυσόπουλος και Σια ΕΕ» στο Σ.τ.Ε. 
και β) για ποινική υπόθεση στο Ποινικό 
Εφετείο πρώην Δημοτικού Συμβούλου. 

    ΑΝΑΒΟΛΗ 

   5.1  351 

Α. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης 13.666,00 €               
Β. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών της 
αριθ. 81/2017 μελέτης και των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας 
«Απολύμανση-μυοκτονία εγκαταστάσεων 
ύδρευσης-αποχέτευσης». 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 
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   6.2   352 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 € με 
τίτλο «Ετήσια συνδρομή για πρόσβαση 
στην διαδικτυακή εφαρμογή της 
ΔήμοςΝΕΤ». 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

   7.3 353 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.240,00 € με 
τίτλο «Ετήσια συνδρομή και επιπλέον 
χρήση του προγράμματος στην Νομική 
Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

   8.4 354 

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων 
προπληρωμής ποσού α) 2.218,11 €  β) 
3.327,17 € και γ) 3.327,17 € για απαιτήσεις 
της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (150/2017 απόφαση Δ.Σ). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

   9.5 355 

Έγκριση της αριθ. 217/27-07-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο 
«Αποκατάσταση βλαβών ΗΛΜ 
εγκαταστάσεων οικισμών Αθύτου-
Κασσάνδρειας-Φούρκας-Καλάνδρας» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 97/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010). 

ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  10.6 356 

Έγκριση της αριθ. 218/27-07-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο 
«Αποκατάσταση βλαβών ΗΛΜ 
εγκαταστάσεων οικισμών Ν.Φωκαίας-
Καλλιθέας-Κασσανδρινού-Πολυχρόνου-
Χανιώτης» σε ιδιώτη (αριθ. μελέτης 
98/2017) (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, 
παρ. 1 περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010). 

ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  11.7 357 

Έγκριση της αριθ. 219/27-07-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο 
«Αποκατάσταση πινάκων ισχύος 
αντλιοστασίων λυμάτων Σίβηρης λόγω 
πυρκαγιάς» σε ιδιώτη (αριθ. μελέτης 
99/2017) (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, 
παρ. 1 περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010). 

ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  12.8 358 

Έγκριση της αριθ. 220/27-07-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο 
«Αποκατάσταση υδρολογικής στήλης 
γεωτρήσεως οικισμού Κασσάνδρειας λόγω 
κατάπτωσης» σε ιδιώτη (αριθ. μελέτης 

ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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101/2017) (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 
72, παρ. 1 περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του 
Ν. 3852/2010). 

  13.9 359 

Έγκριση της αριθ. 216/27-07-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο 
«Αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας 
σε οικισμούς του Δήμου Κασσάνδρας» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 100/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010). 

ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
14.10 

360 

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή 
διατάξεων καθέλκυσης-ανέλκυσης μικρών 
σκαφών»-Κατακύρωση του διαγωνισμού 
(αριθ. μελέτης 41/2017). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

 
15.11 

361 

Μερική ανάκληση των αριθ. 109,107 και 
108/2016 αποφάσεων της Ο.Ε. και 
Διάλυση συμβάσεων των μελετών α) 
Στατική μελέτη για τη “Μελέτη έργων 
διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ οικισμού 
Πευκοχωρίου” (μελέτη 14/2016) β)   
Στατική μελέτη για τη “Μελέτη έργων 
διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ οικισμού 
Πολυχρόνου” (μελέτη 15/2016) και γ) 
Στατική μελέτη για τη “Μελέτη έργων 
διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ οικισμού Χανιώτης” 
(μελέτη 16/2016). 

ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

16.12 362 

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάδειξη 
αναδόχου της υπηρεσίας «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την 
υποστήριξη της υπηρεσίας ύδρευσης-
αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας»-
Κατακύρωση του διαγωνισμού (αριθ. 
μελέτης 43/2017). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

17.13 363 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 8.494,00 € για 
την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή 
μηχανήματος έργου ΜΕ 87235»  (αριθ. 
μελέτης 103/2017). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

18.14 364 

Α. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 
αριθ. 96/2017 μελέτης-Καθορισμός όρων 
διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» 
Υπηρεσιών του Δήμου (πετρέλαιο 
θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αμόλυβδη, λιπαντικά) για τις ανάγκες  
Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας και 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 
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των Νομικών Προσώπων αυτού ετών  
2017-2018-2019». 

                                           

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


