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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. ΓΑΚ 
495382/2008 προσφυγής κατά της αριθ. 394/25-

08-2008 απόφασης του τότε Νομάρχη Ανατολικής 
Αττικής (υπόθεση Αγίου Νικολάου 39ο χλμ., Κιτέζας 
θεατράκι). 

278 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω προσφυγή και ορίζει 
πληρεξούσια δικηγόρο, κατά την συζήτηση αυτής στις 15-10-

2015 στο 29ο Τμήμα Μονομελούς, τη δικηγόρο του Δήμου 
Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

2. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης διαγωνισμού του 

έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα 

δίκτυα ύδρευσης», λόγω αλλαγής όρων 

διακήρυξης. 

279 Ομόφωνα ακυρώνει τον διαγωνισμό, λόγω τροποποίησης των 
όρων της διακήρυξης και ανακαλεί την αριθ. 261/15 
απόφαση, με την οποία είχαν καταρτιστεί οι όροι της 

διακήρυξης του εν λόγω έργου. 

3. Κατάρτιση  όρων διακήρυξης του έργου «Συνδέσεις 

υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης». 

280 Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με 
το συνημμένο σχέδιο. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια τροχήλατων 

μεταλλικών και πλαστικών κάδων –προμήθεια 

μικρών κάδων και ανταλλακτικά μεταλλικών κάδων 

απορριμμάτων». 

281 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 14.723,10 
ευρώ ως εξής:  

 Ποσό 9.741,60 ευρώ στον Κ.Α. 20-7135.001 

 Ποσό    996,30 ευρώ στον Κ.Α. 20-7135.003 
 Ποσό 3.985,20 ευρώ στον Κ.Α. 20-6673.002  

5. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες κλαδέματος 

ευκαλύπτων και λοιπών δένδρων λόγω 

επικινδυνότητας για το 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

282 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 35-6262.005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2015. 
Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Χαρίτο 

Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από Μπούτση Βασίλειο, β) Γκίνη 
Σταμάτιο, αναπληρούμενο από Γεωργοπούλου Παναγιώτα και 
γ) Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη 
Σωτήριο. 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβή για την εκπόνηση 

Σχεδίου Δράσης για την προετοιμασία και 

συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου της 

φτώχειας και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στο Δήμο Σαρωνικού» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

283 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6142.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 
Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Χαρίτο 
Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από Μπούτση Βασίλειο, β) Γκίνη 
Σταμάτιο, αναπληρούμενο από Γεωργοπούλου Παναγιώτα και 
γ) Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη 
Σωτήριο. 



7. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και 

των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου για το έτος 2009. 

284 Ομόφωνα για το έτος 2009 ψηφίζει πίστωση ποσού 1.039,29 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6716.001 του προϋπολογισμού 

του Δήμου έτους 2015. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και 

των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου για το έτος 2010. 

285 Ομόφωνα για το έτος 2010 ψηφίζει πίστωση ποσού 1.039,29 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6716.001 του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2015. 

9. Έγκριση της αριθ. 439/15 απόφασης Δημάρχου 

«περί αποδοχής αίτησης Φιλίππου Πέτρου του 

Ιωάννη, 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 πρώην Δήμου Καλυβίων (νυν 

Σαρωνικού)». 

286 Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 439/15 απόφαση δημάρχου, 

ήτοι αποδέχεται την αίτηση του Φιλίππου Πέτρου για νομική 
στήριξη αυτού από τη δικηγόρο του Δήμου Γιαννελάκη 
Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Καλύβια, 13-10-2015 
                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


