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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και 

επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γήπεδο 

Κουβαρά)» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

380 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6262.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

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

Μπούτση Βασίλειο, ως Πρόεδρος, αναπληρούµενος από τον 

Γκίνη Σταµάτιο, β) Γεωργοπούλου Παναγιώτα, 

αναπληρούµενη από τον Χαρίτο Εµµανουήλ και γ) 

Μακροδηµήτρη Σωτήριο, αναπληρούµενο από τον Πέγκα 

Ανδρέα. 

2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού του έργου «Επισκευή 

και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και 

πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ634 της ∆.Ε.Καλυβίων» 

381 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το έργο στον 

Γαλατά Ηλία, Πολ. Μηχανικό Τ.Ε.-Ε.∆.Ε, µε µέση τεκµαρτή 

έκπτωση 7% και προσφερόµενο ποσό 36.751,45 ευρώ. 

3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 

ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ». 

382 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το έργο στον 

Ρούτση Μιχαήλ, Πολ. Μηχανικό, Ε.∆.Ε, µε µέση τεκµαρτή 

έκπτωση 13% και προσφερόµενο ποσό 34.795,26 ευρώ. 

4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

∆ήµου Σαρωνικού. 

383 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει συνολική πίστωση 

ποσού  2.491,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 15-6263.003,  00-

6331.001, 20-6263.003, 10-6411.001, 20-6411.001, 00-

6221, 15-6263.001 και εγκρίνει την έκδοση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.  

5. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Καλυβίων και 

απαλλαγή υπολόγου. 

384 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

6. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Αναβύσσου και 

απαλλαγή υπολόγου. 

385 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

7. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Παλ.Φώκαιας 

και απαλλαγή υπολόγου. 

386 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

8. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Σαρωνίδας και 

απαλλαγή υπολόγου. 

387 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

9. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κουβαρά και 

απαλλαγή υπολόγου. 

388 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

10. Ανάθεση σε εκτιµητική εταιρία της εκτίµησης τριών 

(3) απαλλοτριωθέντων ακινήτων του ∆ήµου στον Αγ. 

389 Οµόφωνα αναθέτει στην εταιρεία SOLUM PROPERTY 

SOLUTIONS «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. 



Νικόλαο Αναβύσσου (ΚΥΑ Α1046/289/22.1.1971 ΦΕΚ 

∆΄/23/28.1.1971) και ψήφιση πίστωσης. 

ΕΠΕ», αντί του ποσού των 2.460,00 ευρώ και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.022 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015. 

11. Συµµόρφωση µε την αρ.71/15 διαταγή πληρωµής της 

Ειρηνοδίκου Λαυρίου (υπόθεση Μωϋσίδη Ηλία) . 

390 Οµόφωνα συµµορφώνεται µε την εν λόγω διαταγή πληρωµής 

και ψηφίζει πίστωση ως παρακάτω:  

• Ποσό 1.510,31 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8115.003 

• Ποσό   178,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.003 

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

12. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια φαξ (για την 

αποθήκη της ∆.Ε Αναβύσσου). 

391 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-7133.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2015. 

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για ρύθµιση 

ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο βάσει του 

άρθρου 1 παρ.4 Ν.4321/2015 όπως συµπληρώθηκε 

µε το άρθρο 1 ΦΕΚ946Β/26-5-2015 και µε το άρθρο 

49 Ν. 4331/2015 ΦΕΚ69/2-7-2015. 

392 Οµόφωνα εγκρίνει τις αιτήσεις, ως εισήγηση ταµειακής 

υπηρεσίας. 

14. Ανάθεση σε δικηγόρο της επιµελείας επιστροφής δύο 

(2) απαλλοτριωθέντων ακινήτων του ∆ήµου στον Αγ. 

Νικόλαο Αναβύσσου (ΚΥΑ Α23772/7985/29/9/1973 

ΦΕΚ ∆ 267/1973. 

393 Οµόφωνα αναθέτει στον δικηγόρο Αθηνών Κατερινόπουλο 

Κων/νο. Η αµοιβή του θα καθοριστεί µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το αρθ. 281 του Ν. 

3463/06 
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