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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού 

οικονομικού έτους 2016. 

92 Ομόφωνα αναμορφώνει του προϋπολογισμό ως εισήγηση του 

Τμήματος Προϋπολογισμού -Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων 

μηνός Ιανουαρίου 2016. 

93 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, όπως εμφανίζονται στη 

συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  του 

Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών 

3. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων 

μηνός Φεβρουαρίου 2016. 

94 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, όπως εμφανίζονται στη 

συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  του 

Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών 

4. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων 

μηνός Μαρτίου 2016. 

95 Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, όπως εμφανίζονται στη 

συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  του 

Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών 

5. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον 

Διαρκή Ερμηνευτικό Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας 

(σχετ. απόφαση Δ.Σ. 287/11). 

96 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 302,10 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 

00-6451 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

6. Συμμόρφωση με την αριθ. 117/15 διαταγή πληρωμής καθώς 

και με την αριθ.125/15 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

(σχ. Απόφ. Οικ. 368/15 υπόθεση ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ). 

97 Ομόφωνα συμμορφώνεται με την εν λόγω διαταγή πληρωμής και 

ψηφίζει α) Πίστωση ποσού 2.977,22 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 70-

8113.001 και β) πίστωση ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-

6492.003 

7. Συμμόρφωση με την αριθ. 2621/15 απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση Αθανασίου Μπούτα 

αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ χώρου (πλατείας) 

στο Ο.Τ. 634 Παραλίας Δήμου Καλυβίων σχετ. αποφ. Οικον. 

14/15). 

98 Ομόφωνα συμμορφώνεται με την εν λόγω απόφαση και ψηφίζει 

πίστωση ποσού  5.256,59 ευρώ στον Κ.Α. 00-6492.003 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

8. Συμμόρφωση με την αριθ. 4253/15 απόφαση του Εφετείου 

Αθηνών  (υπόθεση Κετέογλου, σχετ. αποφ. Οικ. 12/16). 

99 Ομόφωνα συμμορφώνεται με την εν λόγω απόφαση και ψηφίζει 

πίστωση α) ποσού 195.935,22 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-8116.001 

και β) ποσού 4.064,78 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.003 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

9. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την 

αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

100 Ομόφωνα εγκρίνει τις γενόμενες δαπάνες και ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6411.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

10. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων» για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής 

εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου». 

101 Ομόφωνα αναθέτει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης στην 

Χριστιάνα Μαμάτση, Περιβαλλοντολόγο, αντί του ποσού των 

4.797,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-

7412.049 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

11. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού. 

102 Ομόφωνα αναθέτει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης στην 

Χριστιάνα Μαμάτση, Περιβαλλοντολόγο, αντί του ποσού των 

13.530,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-



7412.052 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

12. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων 

τμήματος οδού Αριστοτέλους από Αντιγόνης μέχρι 

Κεφαλληνίας Δ.Ε. Σαρωνίδας». 

103 Ομόφωνα αναθέτει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης στην 

Ουρλόγλου Όλγα, Πολιτικό Μηχανικό, αντί του ποσού των 7.400,00 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-7412.026 

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

13. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση 

πίστωσης για α) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων, β) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γ) 

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες κλπ), δ) 

Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων δημοτ. 

Υπηρεσιών, ε) Προμήθεια φακέλων λογαριασμών ύδρευσης, 

στ) Προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και λοιπών εντύπων 

για την υπηρεσία ύδρευσης και ζ) Προμήθεια υποχρεωτικών 

βιβλίων, εντύπων και βιβλιαρίων. 

104 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης 

ως σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 21.073,05 

ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό    2.500,66 ευρώ στον Κ.Α. 10-6612.001 

Ποσό    6.792,68 ευρώ στον Κ.Α. 10-6654.001 

Ποσό       702,33 ευρώ στον Κ.Α. 10-6614.001  

Ποσό    1.261,98 ευρώ στον Κ.Α. 10-6613.001  

Ποσό    7.330,80 ευρώ στον Κ.Α. 25-6613.001 

Ποσό    2.361,60 ευρώ στον Κ.Α. 25-6613.002  

Ποσό       123,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6613.001 

14. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση 

όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια 

του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και 

των Νομικών Προσώπων αυτού». 

105 Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές), καθορίζει 

τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως σχέδιο 

υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική πίστωση για τον Δήμο Σαρωνικού 

ποσού 43.093,38 ως παρακάτω:  

Ποσό 26.134,08 ευρώ στον Κ.Α. 20-6063.001 

Ποσό 12.669,53 ευρώ στον Κ.Α. 25-6063.001 

Ποσό   4.289,77 ευρώ στον Κ.Α. 35-6063.001 

15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης οικήματος για την 

στέγαση του ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΙΩΝ. 

106 Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως συνημμένο 

σχέδιο, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. 

16. Ψήφιση  πίστωσης για την «Προμήθεια φακελοποιητικού». 107 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-

7131.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

17. Λήψη απόφασης επί αριθ. 6/16 απόφασης συμβουλίου 

Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά περί «Αποδοχής δωρεάς, 

έκτασης 2 στρεμμάτων με οίκημα – αποθήκη 60 τ. μ. εντός 

αυτής, στην τοπική κοινότητα Κουβαρά από τον Γεωργικό 

Συνεταιρισμό Κουβαρά». 

108 Ομόφωνα αποδέχεται την εν λόγω απόφαση, ήτοι τη δωρεά, έκτασης 

2 στρεμμάτων με οίκημα – αποθήκη 60 τ. μ. εντός αυτής, στην 

τοπική κοινότητα Κουβαρά από τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Κουβαρά. 

Η ψήφιση πίστωσης για συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα 

μεταβίβασης θα γίνει με νεώτερη απόφαση της Ο.Ε.  

18. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση 

της σχετικής πίστωσης συμμετοχής τους. 

109 Ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων α)Κόλλια 

Βασιλικής, β) Παπαθανασίου Ελένης, γ) Δέδε Ελένης και δ) Πεδιώτη 

Ελισσάβετ και ψηφίζει πίστωση ποσού 560,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6073.001  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

19. Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής 

επιμελήτριας (επίδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 

στην ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.). 

110 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 67,65 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-

6116 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Καλύβια, 20-04-2016 
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