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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλου σε 

σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

συμμετοχής. 

71 Ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου 

Τριανταφυλλοπούλου Μαρίας σε σεμινάριο που διοργανώνει η 

εταιρεία PROJECT και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6073.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους 2015. 

2. Λήψη απόφασης επί ένστασης της εταιρείας Β. 

ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, κατά της 

διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια Υλικών και εξαρτημάτων 

Ηλεκτροφωτισμού-Λαμπτήρων Φωτισμού-Φωτεινών 

Σωλήνων και Λαμπτήρων για Στολισμό. 

72 Ομόφωνα κάνει δεκτή εν μέρει την ένσταση και τροποποιεί την 

περιγραφή του εν λόγω λαμπτήρα ως εξής: «Λάμπες 

ηλεκτρονικές 20 έως 23 Ε 27», εγκρίνει τους τροποποιημένους 

όρους στις τεχνικές προδιαγραφές (αριθ. μελέτη 10/15) και 

μεταθέτει την ημερομηνία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Ανάθεση λόγω του επείγοντος  «Προμήθειας 

Αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων για την 

επισκευή αντλιοστασίου στη Δ.Κ. Καλυβίων (American 

Express)». 

73 Ομόφωνα αναθέτει λόγω του επείγοντος στην εταιρεία ΚΥΡ. 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που προσέφερε το ποσό των 11.500,00 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση  πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-

7131.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

4. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώματα υδροφόρων για 

μεταφορά πόσιμου νερού από άλλες δεξαμενές 

ύδρευσης σε δεξαμενές ύδρευσης που παρουσιάζουν 

βλάβη στο αντλητικό σύστημα (American Express)». 

74 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.300,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 25-6234.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

Ορίζει επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 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. 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και Επισκευή 

Δημοτικών Κοιμητηρίων» και ορισμός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

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

Κ.Α. 45-6262.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 

και ορίζει επιτροπής 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. 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Υπηρεσίες εξειδικευμένου 

χρηματοδοτικού συμβούλου για τη χρηματοδότηση 

έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

76 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6117.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπής 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. 

7. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια επίπλων 

8.  και σκευών». 

77 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-7133.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.  



9. Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες καθαρισμού 

υαλοπινάκων δημοτικών κτιρίων» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

78 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.700,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6274.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

10. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης 

αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της αριθ. 168/2015 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας 

(υπόθεση Τζουμάκα Νικ.). 

79 Ομόφωνα αποφασίζει τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης στο 

Σ.τ.Ε.  

11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης 

αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της αριθ. 

6876/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθήνας (υπόθεση Μαμάκου Γρ..) 

80 Ομόφωνα αποφασίζει τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης στο 

Σ.τ.Ε. 

12. Αίτηση Πέτρου Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχη, πρώην 

Δημάρχου Σαρωνικού για νομική στήριξή του από τη 

δικηγόρο του Δήμου για πράξη που του αποδίδεται 

υπό την ιδιότητά του κατά τον φερόμενο χρόνο 

τέλεσης αυτής, ως Δημάρχου Σαρωνικού . 

81 Ομόφωνα αποδέχεται την αίτηση του κ. Πέτρου Φιλίππου και   

εγκρίνει την εκπροσώπηση του από τη δικηγόρο του Δήμου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Καλύβια,  17-03-2015 
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