
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ  08/04/2016 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ 
για τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΣΑ. 

76 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 250.000,00 ευρώ για τη 
χρηματοδότηση της ΚΕΔΣΑ έτους 2016, σε βάρος του Κ.Α. 

00-6738.001, του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

2. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή του 

Δήμου στη ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση νέων παροχών. 

77 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.419,23 ευρώ 

σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.002 του προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2016. 

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών για την «Επισκευή-
συντήρηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων 
έργου του Δήμου Σαρωνικού». 

78 Ομόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους 
κ.κ. α) Φινέτη Αικατερίνη, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από 
τον Καραγεώρο Γεώργιο, β) Βάσιου Λαμπρινή, 
αναπληρούμενη από Παπαϊωάννου Αναστάσιο και γ) Βιτώρο 

Ευάγγελο, αναπληρούμενο από Κουρνέτα Ευάγγελο. 

4. Ανάθεση της μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΠΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. 

79 Ομόφωνα αναθέτει την εν λόγω μελέτη στον Κων/νο 
Πετρολέκα, Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό, αντί του ποσού 
των 17.712,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος 
του Κ.Α. 40-7421.031 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016. 

5. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την 
εργασία «Επισκευή-Συντήρηση μεταφορικών 

μέσων-μηχανημάτων έργου». 

80 Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 3/16 μελέτη, η εν λόγω εργασία 
θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, καταρτίζει τους 

όρους της διακήρυξης ως σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει 
πίστωση συνολικού ποσού 186.996,90 ευρώ στους Κ.Α. 
στους Κ.Α.: 10-6263.001, 15-6263.001, 20-6263.001, 25-

6263.001, 30-6263.001, 35-6263.001, 70-6263.001, 10-
6263.003, 15-6263.003, 20-6263.003, 25-6263.003, 30-
6263.003, 35-6263.003 και  70-6263.003 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 

6. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

«Επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων του 
Δήμου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης. 

81 Ομόφωνα λόγω του κατεπείγοντος αναθέτει την εν λόγω 

εργασία στις εταιρείες όπως αυτές φαίνονται στις συνημμένες 
καταστάσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της αριθ. 
3373/390/1975 εδ. 6 απόφασης του Υπ. Προεδρίας, 
επιτροπής και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 22.337,20 
ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 20-6263.003, 20-6263.001, 25-

6263.003, 30-6263.003, 15-6263.003, 25-6263.001 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης 
για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Δήμου 
Σαρωνικού». 

82 Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως σχέδιο 
υπηρεσίας και η ψήφιση της πίστωσης επειδή το έργο είναι 
χρηματοδοτούμενο, θα γίνεται κάθε φορά, ανάλογα με τη 
χρηματοδότηση σε βάρος του Κ.Α.  25-7312.031 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 



8. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Δίκτυο 
Αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού». 

83 Ομόφωνα ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) 
Παπαϊωάννου Αναστάσιο Τοπογράφο Μηχανικό, Πρόεδρο, β) 
Καραγεώργο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό και γ) Βιτώρο 
Ευάγγελο Μηχανολόγο-Μηχανικό ΤΕ. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα για την περίθαλψη 
αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, στειρώσεις, 
νοσηλεία, συλλογή κλπ)» και ορισμός επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών. 

84 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 15-6162.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους κ.κ. α) 
Χαρίτο Εμμανουήλ, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τη 
Γεωργοπούλου Παναγιώτα, β) Γκίνη Σταμάτιο, 
αναπληρούμενο από Μπούτση Βασίλειο και γ) Πέγκα Ανδρέα, 
αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού (ρούτερ μηχάνημα επεξεργασίας 
ξύλου για τη Δημ. Ενότητα Καλυβίων)». 

85 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση 1.222,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

30-7131.005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
(Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων 
προστατευτικών ειδών για κολώνες φωτισμού στο 
γήπεδο μπάσκετ του 2ου Λυκείου Καλυβίων)». 

86   Ομόφωνα αναβάλει αυτό. 

12. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

87 Ομόφωνα αναβάλει αυτό. 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και 
σκευών (προμήθεια δύο καταμετρητών χρημάτων 

ανίχνευσης γνησιότητας μικτής καταμέτρησης)». 

88 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.353,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 10-7133.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016. 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες καθαρισμού 
υαλοπινάκων Δημοτικών Κτιρίων» και ορισμός 
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

89 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.690,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6274.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016. Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους κ.κ. α) 
Χαρίτο Εμμανουήλ, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τη 
Γεωργοπούλου Παναγιώτα, β) Γκίνη Σταμάτιο, 
αναπληρούμενο από Μπούτση Βασίλειο και γ) Πέγκα Ανδρέα, 
αναπληρούμενο από Μακροδημήτρη Σωτήριο. 

15. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο και 
ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή του. 

90 Ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου Χατζηκωστή 
Ελένης και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6073.001  του προϋπολογισμού του Δήμου 
έτους 2016. 

16. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 
(υπόθεση αγωγής ΤΖΑΣΒΙΡ ΣΙΝΓΚ, τροχαίο στη 
διασταύρωση των οδών Αναβύσσου-Καμάριζας με 
Μικράς Ασίας). 

91 Ομόφωνα ορίζει τη δικηγόρο του Δήμου Γιαννελάκη 
Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Καλύβια, 11-04-2016 
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