
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ  30-01-2015 

 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

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

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων και λογισμικού». 

2 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.789,64 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-7134.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

2. Ε.Η.Δ Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή μεταφορικών 

μέσων του Δήμου Σαρωνικού (επισκευή οχημάτων ΜΕ 

119901, ΜΕ 570430 και ορισμός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

3 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 8.358,98 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 

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) Μακροδημήτρη Σωτήριο, αναπληρούμενο 

από τον Πέγκα Ανδρέα. 

3. Ε.Η.Δ Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη 

συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και 

ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του (η αριθ. 258/14  

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αγοράς οικοπέδου) . 

4 Ομόφωνα ορίζει τον Συμβολαιογράφο Λαυρίου Χαραλαμπάκη 

Ιωάννη και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6111.002  

4. Ε.Η.Δ Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 

(προσφυγή στην επιτροπή του αρθ. 152 του Ν. 

3463/06, υπόθεση ανάθεσης διαμόρφωσης Κ/Χ χώρου 

στο Ο.Τ. 140 Παραλίας Καλυβίων). 

5 Ομόφωνα ορίζει τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη. 

5. Ψήφιση εγγεγραμμένων πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού 

έτους 2015. 

6 Ομόφωνα ψηφίζει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, ως συνημμένη 

κατάσταση. 

6. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιμολογίων μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

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

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, όπως εμφανίζονται 

στη συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός Δεκεμβρίου 2014 

του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών. 

7. Ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων & 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και την 

προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων 

του Δήμου Σαρωνικού για το διάστημα μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών  Ανοικτού Διαγωνισμού 

του Δήμου μας  για το έτος 2015. 

8 Ομόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 184.000,00 ευρώ 

ως εξής: 

 Κ.Α. 10-6641.001 ποσό   16.000,00 ευρώ. 

 Κ.Α. 15-6641.001 ποσό   30.000,00 ευρώ. 

 Κ.Α. 20-6641.001 ποσό 100.000,00 ευρώ 

 Κ.Α. 25-6641.001 ποσό   28.000,00 ευρώ και  

 Κ.Α. 10-6643.001 ποσό   10.000,00 ευρώ 

8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Σαρωνικού, 

στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα 

Δήμου Σαρωνικού. 

9 Ομόφωνα: α) συστήνει πάγια προκαταβολή για τον Δήμο 

Σαρωνικού, ποσού 4.000,00 ευρώ και ορίζει υπόλογο τον 

υπάλληλο κ. Χατζή Σταμάτιο, β) συστήνει πάγια προκαταβολή 

για τις δημοτικές κοινότητες και την τοπική κοινότητα Κουβαρά 

ως εξής: 3.000,00 ευρώ για την Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, 

2.000 ευρώ για κάθε μία από τις δημοτικές κοινότητες 

Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας και 1.000,00 ευρώ για 



την τοπική κοινότητα Κουβαρά, με υπολόγους τους προέδρους 

αυτών.  

Ψηφίζει –διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 14.000 € σε βάρος 

του Κ.Α. 80-8251.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

9. Εισήγηση περί προσδιορισμού τιμής ζώνης στην εντός 

σχεδίου πόλεως περιοχή Π.Ε. 2. 

10 Ομόφωνα παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω 

της σπουδαιότητάς του. 

10. Συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμών 

προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, β) αξιολόγησης προσφορών 

των διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ,  (αρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ), γ) 

παραλαβής προμηθειών  (αρθ. 28 του ΕΚΠΟΤΑ) και δ) 

παραλαβής υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80). 

11 Ομόφωνα συγκροτεί τις επιτροπές, σύμφωνα με το συνημμένο 

πρακτικό κλήρωσης της αρμόδιας επιτροπής. 

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης 

αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της αριθ. 6533/2014 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση 

Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε προμήθεια τράκτορα από πρώην Δήμο 

Αναβύσσου).  

12 Ομόφωνα αποφασίζει τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης, αφού 

η ενάγουσα εταιρεία υπέβαλε δήλωση ότι παραιτείται από τους 

τόκους και τα δικαστικά έξοδα. 

12. Λήψη απόφασης επί αίτησης Πέτρου Φιλίππου, 

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, πρώην 

Δημάρχου Σαρωνικού «περί νομικής στήριξης από την 

Δικηγόρο του Δήμου» για πράξη που του αποδίδεται 

υπό την ιδιότητά του κατά τον φερόμενο χρόνο τέλεσης 

αυτής, ως Δημάρχου Καλυβίων (υπόθεση 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων). 

13 Ομόφωνα αποδέχεται την αίτηση του κ. Πέτρου Φιλίππου και 

εγκρίνει την εκπροσώπηση του από τη δικηγόρο του Δήμου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

13. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (αγωγή 

Αθανασίου Μπούτα αναδόχου του έργου 

«Διαμόρφωση Κ/Χ χώρου (πλατείας) στο Ο.Τ. 634 

Παραλίας Δήμου Καλυβίων). 

14 Ομόφωνα ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

14. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (αίτηση 

ακύρωσης υπαλλήλου Ηρακλείτσας Παπαδοπούλου). 

15 Ομόφωνα ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Καλύβια,  02-02-2015 

                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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