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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου για 

τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2015. 

310 Ομόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2015, 

ως εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών. 

2. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και 

ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας προσωπικού (ρούχα)». 

311 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη, καταρτίζει τους όρους της 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού ως συνημμένο 

σχέδιο και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 46.810,11 

ευρώ ως παρακάτω:  

 Ποσό 31.947,96 ευρώ στον Κ.Α. 20-6063.002 

 Ποσό 10.897,55 ευρώ στον Κ.Α. 25-6063.002 

 Ποσό      982,77 ευρώ στον Κ.Α. 30-6063.002 

 Ποσό   2.981,83 ευρώ στον Κ.Α. 35-6063.002 

3. Λήψη απόφασης λόγω του επείγοντος για απ’ ευθείας 

ανάθεση «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής 

αντλιοστασίων (διπλός τηλεχειρισμός αντλιοστασίου 

δεξαμενής για το αντλιοστάσιο του Κουβαρά)». 

312 Ομόφωνα αναθέτει στην εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε., αντί του ποσού των 1.672,80 ευρώ και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.006 του 

προϋπολογισμού έτους 2015. 

4. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων 

(συντήρηση υποσταθμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο)» 

και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

313 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 999,99 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6262.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από Μπούτση 

Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές εταιρείας Ορκωτών 

Λογιστών» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

314 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.200,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6142.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από Μπούτση 

Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων (αναγομώσεις 

κλπ)» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

315 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 999,99 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6264.006 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από Μπούτση 



Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και 

επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

316 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 430,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6662.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, ως Πρόεδρο,  αναπληρούμενο από Μπούτση 

Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

8. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες για 

μυοκτονίες και απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων». 

317 Ομόφωνα αναθέτει στην εταιρεία Ε. ΒΡΟΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., 

αντί του ποσού των 479,70 ευρώ και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-6279.002 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

συστήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

318 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.992,60 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6264.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από Μπούτση 

Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «συντήρηση και επισκευή 

καυστήρων δημοτικών κτιρίων» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

319 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.999,97 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6264.005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από Μπούτση 

Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

11. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

Δήμου Σαρωνικού. 

320 Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, ψηφίζει συνολική πίστωση 
ποσού  367,45 ευρώ σε βάρος των Κ.Α.  00-6331.001, 20-

6263.003, 15-6263.003, 10-6411.001 και εγκρίνει την 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής 

επιμελήτριας (υπόθεση Μωϋσίδη). 

321 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 88,56 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6116 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 

και εγκρίνει την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στο όνομα της δικαιούχου ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Γ. 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 



13. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου 

«διαμόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 140 του 

ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». 

322 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής, ποσού 

6.200,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 15-7322.031 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015. 

14. Λήψη απόφασης επί πρότασης Ηλία Μωϋσίδη σχετικά 

με την αριθ. 71/2015 διαταγή πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου. 

323 Ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Ηλία Μωϋσίδη, περί 

παραίτησης του από τους τόκους, σε σχέση με την εν λόγω 

διαταγή πληρωμής. 

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου 

«Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής παραλίας και 

συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυβίων». 

324 Ομόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. 

α) Νικέλλη Σαπφώ, ως Πρόεδρο, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Υ. 

Δήμου Μαρκοπούλου, αναπληρούμενη από την 

Λεωνιδοπούλου Δήμητρα, Γεωλόγο Τ.Υ. Δήμου Μαρκοπούλου 

β) Παπαϊωάννου Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό Τ. Υ. 

Δήμου Σαρωνικού αναπληρούμενος από τον Βιτώρο 

Ευάγγελο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ Τ.Υ. Δήμου Σαρωνικού 

και γ) Τζιβίλογλου Γεώργιο, Δημ. Σύμβουλο, αναπληρούμενο 

από τον Δημ. Σύμβουλο Γκέραλη Σάββα. 

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου 

«Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων οικισμού 

Λαγονησίου-Διευθέτηση ρέματος Κιτέζας». 

325 Ομόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. 

α) Λεωνιδοπούλου Δήμητρα, ως Πρόεδρο, Γεωλόγο Τ.Υ. 

Δήμου Μακοπούλου, αναπληρούμενη από την Νικέλλη 

Σαπφώ, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Υ. Δήμου Μαρκοπούλου β) 

Παπαϊωάννου Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό Τ. Υ. Δήμου 

Σαρωνικού αναπληρούμενος από τον Βιτώρο Ευάγγελο, 

Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ Τ.Υ. Δήμου Σαρωνικού και 

γ)Μακροδημήτρη Σωτήριο, Δημ. Σύμβουλο, ως Πρόεδρο 

αναπληρούμενο από τον Δημ. Σύμβουλο Κατσούλη Δημήτριο. 

17. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη 

συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και ψήφιση 

πίστωσης (υπόθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ κατά 

του ΕΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ). 

326 Ομόφωνα ορίζει τη συμβολαιογράφο Λαυρίου Νίκη 

Σωτηροπούλου και ψηφίζει πίστωση 130,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6111.002 του προϋπολογισμού έτους 2015. 

18. Έγκριση της αριθ. 461/15 απόφασης Δημάρχου «περί 

ανάθεσης επίδοσης εγγράφων στη δικαστική 

επιμελήτρια Πλεξίδα Ελένη». 

327 Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 461/15 απόφαση Δημάρχου, 

ήτοι αναθέτει στη Δικαστική Επιμελήτρια Πλεξίδα Ελένη και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 137,76 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-

6116. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Καλύβια, 11-11-2015 

                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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