
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ  22-03-2016 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου 
Σαρωνικού (επισκευή οχημάτων ΚΗΗ 2240, ΚΗΟ 
6121 και ΚΗΙ 3096). 

54 Ομόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει την επισκευή των εν 

λόγω οχημάτων στην εταιρεία Β.ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
Ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 14.938,57 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 15-6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016. 
 

2. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου 
Σαρωνικού (επισκευή οχήματος ΜΕ 59526). 

55 Ομόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει την επισκευή του εν 

λόγω οχήματος στην εταιρεία ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝ. ΕΠΕ. 
Ψηφίζει πίστωση ποσού 432,96 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-
6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

3. Ε.Η.Δ. Έγκριση της αριθ. 57/16 απόφασης 

Δημάρχου «περί συμμετοχής υπαλλήλου σε 
επιμορφωτικό σεμινάριο» και ψήφιση πίστωσης για 

την συμμετοχή του. 

56 Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 57/16 απόφαση Δημάρχου, ήτοι 

τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Προϊσταμένης 
της Ταμειακής Υπηρεσίας Γάτσια Γεωργίας και ψηφίζει 

πίστωση ποσού 350, 00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6073.001  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

4. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 
τιμολογίων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. 

57 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, όπως εμφανίζονται 

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

5. Ψήφιση εγγεγραμμένων πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού 

οικονομικού έτους 2016. 

58 Ομόφωνα ψηφίζει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, ως συνημμένη 

κατάσταση. 

6. Ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και 
την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημοτικών 
Κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το διάστημα 
μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανοικτού 

διαγωνισμού». 

59 Ομόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 77.111,09 ευρώ 
ως παρακάτω:  

 Ποσό   6.248,18 ευρώ στον Κ.Α. 10-6641.001 
 Ποσό   9.626,60 ευρώ στον Κ.Α. 15-6641.001 
 Ποσό  48.140,22 ευρώ στον Κ.Α. 20-6641.001 

 Ποσό    9.534,16 ευρώ στον Κ.Α. 25-6641.001 
 Ποσό    3.561,93 ευρώ στον Κ.Α. 10-6643.001 

7. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του 
Δήμου Σαρωνικού στο Δίκτυο Αδελφοποιημένων 

Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 

60 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.868,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6731.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του 
Δήμου στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

61 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6453.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016. 

9. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 
«Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής 

αντιλιοστασίων» και «Προμήθειας αντλητικών 
συστημάτων και εξαρτημάτων» για: α) Επισκευή και 

62 Ομόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει στην εταιρεία ΚΥΡ. 
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού των 15.319,65 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση ως παρακάτω:  
 Ποσό   1.223,85 ευρώ στον Κ.Α. 25-6662.006 



συντήρηση αντλίας επιφάνειας στο αντλιοστάσιο 
Αγ. Γεωργίου στην Δ.Ε. Καλυβίων, β) Διπλό 
τηλεχειρισμό αντλιοστασίου δεξαμενής Προφάρτας, 
γ) Επισκευή, συντήρηση αναβάθμιση του 

αντλιοστασίου στη Δ.Ε. Σαρωνίδας στην οδό 
Μπογδάνου και δ) Επισκευή booster και ηλεκτρικού 
πίνακα στο αντλιοστάσιο ΒΛΑΧΙΚΑ στη Δ.Ε. 
Αναβύσσου. 

 Ποσό 14.095,80 ευρώ στον Κ.Α. 25-7131.002 

10. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Σαρωνικού 

(επισκευή τρακτέρ γκαζόν CTH 151, θαμνοκοπτικό  
HUSQVARNA 355R-STIHL F5 550). 

63 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.659,26 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 35-6264.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016 και αναθέτει την επισκευή του εν λόγω μηχανήματος 
στον ΜΑΝΚΙΓΙΑΝ ΓΚΑΡΜΠΗ, αντί του ως άνω ποσού. 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σακουλών για 
τους κάδους απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων 
του Δήμου Σαρωνικού». 

64 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.936,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 20-6634.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Αμοιβές για 
μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση και 
μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

65 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 19.200,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6117.010 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 
Γκίνη Σταμάτιο, Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Μπούτση 

Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 
Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 

αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

13. Ψήφιση πίστωσης για «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» και 
ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

66 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 5.500,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6224.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 
Γκίνη Σταμάτιο, Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Μπούτση 
Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 
αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες εκκένωσης 
βόθρων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 
προσφορών. 

67 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6276 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 

Γκίνη Σταμάτιο, Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Μπούτση 
Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 
Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 
αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Σαρωνικού». 

68 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 7.999,19 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6634.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016. 

16. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εκτυπώσεων, 
εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και φωτοτυπικών 
εργασιών». 

69 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.500,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6615.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016. 

17. Ψήφιση πίστωσης για «Πλύσιμο μεταφορικών 
μέσων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

70 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 10.000,00  
ευρώ ως παρακάτω:  

 Ποσό    500,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.004 
 Ποσό  1.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.004 
 Ποσό  7.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.004 



 Ποσό  1.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.004 
Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Γκίνη 
Σταμάτιο, Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Μπούτση 
Βασίλειο, β) Χαρίτο Εμμανουήλ, αναπληρούμενο από την 

Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, 
αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη Σωτήριο 

18. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. 1/16 
μελέτη), ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου 
ανάθεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της 
προμήθειας «Προμήθεια του συνόλου των 

καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του 
Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων 
αυτού». 

71 Ομόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζει 
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με ανοικτό διεθνή 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, καταρτίζει τους όρους της 
διακήρυξης ως σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει πίστωση 

συνολικού ποσού 332.000,00 ως παρακάτω:  
 Ποσό    20.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6643.001 
 Ποσό    31.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6641.001  
 Ποσό    53.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6641.001 
 Ποσό  175.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6641.001 
 Ποσό    53.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6641.001 

19. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής 
επιμελήτριας (Καραγεωργίου Κατερίνα). 

72 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 258,30 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6116 

20. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Δήμο 

Σαρωνικού, στις Δημοτικές Κοινότητες και την 
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού. 

73 Ομόφωνα: α) συστήνει πάγια προκαταβολή για τον Δήμο 

Σαρωνικού, ποσού 4.000,00 ευρώ και ορίζει υπόλογο την 
υπάλληλο Πεδιώτη Ελισσάβετ, β) συστήνει πάγια 

προκαταβολή για τις δημοτικές κοινότητες και την τοπική 
κοινότητα Κουβαρά ως εξής: 3.000,00 ευρώ για την 
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, 2.000 ευρώ για κάθε μία από 
τις δημοτικές κοινότητες Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και 
Σαρωνίδας και 1.000,00 ευρώ για την τοπική κοινότητα 
Κουβαρά, με υπολόγους τους προέδρους αυτών.  
Ψηφίζει –διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 14.000 € σε 

βάρος του Κ.Α.00-8251.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους 2016. 

21. Αποδοχή παραχώρησης ενός πυροσβεστικού 
οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής για την 
κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου 

Σαρωνικού (σχετ. απόφαση αριθ. 138/2016 
οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής). 

74 Ομόφωνα αποδέχεται την παραχώρηση του εν λόγω 
οχήματος σύμφωνα με την αριθ. 138/2016 απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Καλύβια, 23-03-2016 

                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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