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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση του 

Βρεφονηπιακού Παραλίας Αναβύσσου». 

387 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.829,37 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6211.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

2. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την «συντήρηση και 

επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

388 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.932,30 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 45-6262.001του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και 

ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Μπούτση 

Βασίλειο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Γκίνη Σταμάτιο, 

β) Γεωργοπούλου Παναγιώτα, αναπληρούμενη από τον Χαρίτο 

Εμμανουήλ και γ) Πέγκα Ανδρέα αναπληρούμενο από τον 

Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

3. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα 

πρασίνου). 

389 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.805,62 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 35-7131 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

4. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια 

τελεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το πρόγραμμα 

ΣΥΖΕΥΞΗ». 

390 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.567,00 σε βάρος του Κ.Α. 

10-7135.005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

5. Ε.Η.Δ. Ορθή επανάληψη της αριθ.67/14 απόφασης 

περί «Ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτητών 

(Βενιεράκη, Δεναξά και λοιπών) λόγω εφαρμογής του 

σχεδίου πόλεως Λ. Καλυβίων, Δημοτικής κοινότητας 

Καλυβίων». 

391 Ομόφωνα διορθώνει αυτήν ως προς τους δικαιούχους της 

αποζημίωσης, στις παρ. 3 και 4, ήτοι: αντί ΦΥΤΡΟ ΗΛΙΑ σε 

ΔΕΝΑΞΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ και αντί ΦΥΤΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ σε ΔΕΝΑΞΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ 

6. Ε.Η.Δ. Έγκριση αιτήσεων οφειλετών του Δήμου «περί 

υπαγωγής τους στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών (Ν. 4257/2014, όπως τροποποιήθηκε με το 

αρθ. 24 του Ν. 4304/14».) 

392 Ομόφωνα εγκρίνει τις αιτήσεις οφειλετών του Δήμου «περί 

υπαγωγής τους στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (αρθ. 57 

Ν. 4257/14 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 24 του Ν. 4304/14) 

ως συνημμένη κατάσταση 

7. Λήψη απόφασης επί ένστασης της ασφαλιστικής 

εταιρίας NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ, κατά 

του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού». 

393 Ομόφωνα κάνει δεκτή την ένσταση και με πλειοψηφία 

αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου 

Σαρωνικού» με τους ίδιους όρους, όπως έχουν καταρτιστεί με 

την αριθ. 354/14 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 

Μειοψηφούντος του κ. Γκίνη Σταμάτιου. 

8. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιμολογίων μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

394 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, όπως εμφανίζονται 

στη συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός Νοεμβρίου 2014 

του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών 

9. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής 

του Δήμου Σαρωνικού. 

395 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού 646,42 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 00-6331.001,   20-

6263.003, 15-6211.001 και εγκρίνει την έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

10. Ψήφιση πίστωσης για συνδρομή στον Ο.Τ.Ε.  Α.Ε. για 

καταχώρηση του Domain Name του Δήμου 

Σαρωνικού (saronikoscity.gr). 

396 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 88,26 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6453.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 



11. Ανάκληση της αριθ. 176/14 απόφασης περί «Έγκρισης 

δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την 

αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της 

Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων» . 

397 Ομόφωνα ανακαλεί την αριθ. 176/14 απόφασή της, 

προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος αντιλογισμός των 

δεσμευμένων ποσών του προϋπολογισμού, μετά την έκδοση 

πιστωτικού τιμολογίου του ΣΥΡΙΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

12. Ανάκληση της αριθ. 221/14 απόφασης περί «Έγκριση 

δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την 

αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της 

Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά». 

398 Ομόφωνα ανακαλεί την αριθ. 221/14 απόφασή της, 

προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος αντιλογισμός των 

δεσμευμένων ποσών του προϋπολογισμού, μετά την έκδοση 

πιστωτικού τιμολογίου του ΛΙΑΓΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

13. Ορθή επανάληψη της αριθ. 265/14 απόφασης περί 

«Επιστροφής πάγιας προκαταβολής Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυβίων και απαλλαγή υπολόγου». 

399 Ομόφωνα διορθώνει την αριθ. 265/14 απόφασή της, ως προς 

το λανθασμένο σημείο «της έκδοσης των χρηματικών 

ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης», ήτοι διαγράφει αυτό. 

14. Ορθή επανάληψη της αριθ. 268/14 απόφασης περί 

«Επιστροφής πάγιας προκαταβολής Τοπικής 

Κοινότητας Κουβαρά και απαλλαγή υπολόγου» . 

400 Ομόφωνα διορθώνει την αριθ. 268/14 απόφασή της, ως προς 

το λανθασμένο σημείο «της έκδοσης των χρηματικών 

ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης», ήτοι διαγράφει αυτό 

15. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του 

Αχιλλέα Παππά, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου 

και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του (υπόθεση 

Αγίου Νικολάου Αναβύσσου). 

401 Ομόφωνα αποφασίζει την άσκηση αγωγής, ορίζει πληρεξούσιο 

δικηγόρο τον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντάκη Αριστείδη και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 1.230 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-

6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

16. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του 

Παντελή Μπατιλίδη, ορισμός πληρεξουσίου 

δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του 

(υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου). 

402 Ομόφωνα αποφασίζει την άσκηση αγωγής, ορίζει πληρεξούσιο 

δικηγόρο τη δικηγορική εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΕΡΙΑ και δη το μέλος της Βασίλειο 

Χατζηγιαννάκη και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.690,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους 2014. 

17. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος 

υπόθεση μεταβίβασης ακινήτων της παραλιακής 

ζώνης του Δήμου Σαρωνικού στην εταιρία ΠΑΡΑΚΤΙΟ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. σχετ. απόφαση 268α/14 Δ.Σ.). 

403 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 13.530,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2014. 

18. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος 

υπόθεση παραλιών Αλυκών και Αγίου Νικολάου 

Αναβύσσου σχετ. απόφαση 155α/14 Δ.Σ.). 

404 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.460,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

19. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επιδόσεων αγωγής 

Δήμου Σαρωνικού κατά Στυλιανής Αγγελίδη και 

λοιπών (σύν. 6). 

405 Ομόφωνα αναθέτει την εν λόγω επίδοση στη δικαστική 

επιμελήτρια Πλεξίδα Ελένη και ψηφίζει πίστωση ποσού 540,00 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6116. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Καλύβια, 19-12-2014 

                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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