
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ  23-10-2015 

 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 
Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015. 

287 Ομόφωνα αναμορφώνει  τον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2015 ως εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας 

2. Ε.Η.Δ. Συμμόρφωση με την υπ’  αριθ. 348/15 
τελεσίδικη απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

(υπόθεση ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΗΜ. Χωματουργικές εργασίες 
Αναβύσσου και Π. Φώκαιας) 

288 Ομόφωνα συμμορφώνεται με την εν λόγω τελεσίδικη 
απόφαση και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις:  

 Ποσό 1.045,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8113.003 
 Ποσό   773,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6492.003 
 Ποσό    82,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6492.003 

 Ποσό  150,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6492.003 

3. Ε.Η.Δ. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1267/14 
τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθήνας 
(υπόθεση ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
παρακολούθηση σεμιναρίων 2009 πρώην Δήμου 

Αναβύσσου). 

289 Ομόφωνα συμμορφώνεται με την εν λόγω τελεσίδικη 
απόφαση και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις:  

 Ποσό 1.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8111.004 
 Ποσό   458,27  ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6492.003 
 Ποσό    50,00  ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6492.003 

 

4. Ε.Η.Δ. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1268/14 
τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθήνας 
(υπόθεση ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. παρακολούθηση σεμιναρίων 
2009 πρώην Δήμου Αναβύσσου). 

290 Ομόφωνα συμμορφώνεται με την εν λόγω τελεσίδικη 
απόφαση και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις:  

 Ποσό 350,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8111.004 

 Ποσό  120,07 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6492.003 
 Ποσό    50,00  ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6492.003 

5. Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων 
διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για «Ασφάλιση 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών. 

291 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη, καταρτίζει τους όρους της 
διακήρυξης ως συνημμένο σχέδιο και ψηφίζει πίστωση 

συνολικού ποσού 32.970,00 ευρώ ως παρακάτω:  
 Ποσό  1.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6253.001  
 Ποσό  5.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6253.001  
 Ποσό 18.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6253.001 
 Ποσό   2.250,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6253.001  
 Ποσό      850,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6253.001 
 Ποσό      370,00 ευρώ στον Κ.Α. 35-6253.001 και  

 Ποσό   4.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-6253.001  

6. Εισήγηση περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου 
Σαρωνικού έτους 2016. 

292 Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να 
παραμείνουν τα τέλη ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
247/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήτοι: 
Καλύβια           1,60/τμ οικίες       3,50/τμ καταστήματα 
Ανάβυσσος     1,33/τμ οικίες       1,99/τμ καταστήματα 

Π. Φώκαια       1,45/τμ οικίες       3,17/τμ καταστήματα 
Σαρωνίδα        1,20/τμ οικίες       1,92/τμ καταστήματα 



Κουβαράς        1,00/τμ οικίες       2,16/τμ καταστήματα 

7. Εισήγηση περί καθορισμού συντελεστή φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες της 
κατηγορίες, Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. 

293 Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να 
παραμείνουν τα τέλη ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
247/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήτοι: 
Καλύβια           0,15/τμ        

Ανάβυσσος      0,23/τμ         
Π. Φώκαια       0,11/τμ         
Σαρωνίδα        0,19/τμ        
Κουβαράς        0,13/τμ  

8. Εισήγηση περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης 

Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 

2016. 

294 Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να 

παραμείνουν τα τέλη ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

310/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
 

9. Λήψη απόφασης περί «έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης για 
αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου λόγω 

συμψηφισμού από την Δ.Ε.Η. Α.Ε., ποσού 4.125,74 
ευρώ που αφορά τον μήνα Αύγουστο 2012. 

295 Ομόφωνα εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος ποσού 
4.125,74 ευρώ με δικαιούχο τη ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να 
γίνει λογιστική τακτοποίηση για την αποκατάσταση του 

ταμειακού υπολοίπου και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.125,74 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8113.020 του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2015. 

10. Λήψη απόφασης περί «έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης για 
αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου που έχει γίνει 

ανάληψη από το λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος 
Σαρωνικού στην τράπεζα EUROBANK EFG ποσού 
433.041,96 ευρώ σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
1222/2008 κατασχετήριο» και ψήφιση πίστωσης. 

296 Ομόφωνα εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος ποσού 
433.041,96, προκειμένου να γίνει λογιστική τακτοποίηση για 
την αποκατάσταση του ταμειακού υπολοίπου και ψηφίζει 

πίστωση ποσού 433.041,96 σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.003 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

11. Ψήφιση  πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 
τιμολογίων μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015. 

297 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, όπως εμφανίζονται 

στη συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2015 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-
Προμηθειών. 

12. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

298 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 
ποσού 1.701,80 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 00-6221,  00-

6331.001, 20-6263.003, 10-6411.001 και 20-6411.001   και 

εγκρίνει την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής. 

13. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας 
Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού. 

299 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 
ποσού 602,70 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-6233.001,  και 
εγκρίνει την έκδοση του σχετικού χρηματικού  εντάλματος 

πληρωμής. 



14. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου (Κατερινόπουλος Κων/νος υπόθεση 

παρέμβασης στο ΣτΕ υπέρ των διατάξεων της ΚΥΑ 
«περί παραχώρησης παραλιών για απλή χρήση 
στους Δήμους). 

300 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.920,00 ευρώ σε βάρος  
του Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Επισκευή ελαστικών 
μεταφορικών μέσων Δήμου Σαρωνικού» και 

ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

301 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.397,25 ευρώ 
ως παρακάτω: 

 Ποσό   199,26 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.001 
 Ποσό   499,38 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.001 
 Ποσό 1.499,37 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.001 

 Ποσό    199,26 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.001 
 Ποσό 1.999,98 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.001  

16. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση 

του δικαιώματος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση 
περιπτέρου στην περιοχή Ολυμπιακό Χωριό Δημ. 
Κοινότητας  Καλυβίων και επί της οδού Οδυσσέως. 

302 Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους ως συνημμένο σχέδιο και 

αποφασίζει τιμή εκκίνησης 100 ευρώ/μήνα. 
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της οικονομικής επιτροπής. 

17. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση 
του δικαιώματος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση 

περιπτέρου στην περιοχή Τραμπουριά Δημ. 
Κοινότητας  Καλυβίων και επί της οδού Θάλειας. 

303 Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους ως συνημμένο σχέδιο και 
αποφασίζει τιμή εκκίνησης 100 ευρώ/μήνα. 

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της οικονομικής επιτροπής. 

18. Έγκριση 2ης εντολής πληρωμής της μελέτης 
«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δυτικής 

παράκαμψης Κουβαρά». 

304 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής ποσού 
1.664,30 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 30-7412.023 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2015. 

19. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 
(υπόθεση μίσθωσης έκτασης στο ΘΥΜΑΡΙ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ). 

305 Ομόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, τον δικηγόρο 
Αθηνών Κατερινόπουλο Κων/νο. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Καλύβια, 26-10-2015 
                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


