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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης επί ένστασης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, κατά της διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια του 

συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού 

και Νομικών Προσώπων αυτού». 

123 Ομόφωνα απορρίπτει την ένσταση για τυπικούς λόγους 

(εκπρόθεσμη). 

2. Ε.Η.Δ. Έγκριση 1ου λογαριασμού πληρωμής του έργου 

«συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα 

ύδρευσης Δ.Ε. Καλυβίων» 

124 Ομόφωνα εγκρίνει τον εν λόγω λογαριασμό και ψηφίζει 

Πίστωση ποσού 15.883,74 σε βάρος του Κ.Α. 63-7312.003 

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.  

3. Μερικός αντιλογισμός της ψήφισης πίστωσης και 

μερικής ακύρωσης έγκρισης του 10ου λογαριασμού 

του έργου « Κατασκευή 2ου 12θέσιο Δημοτικού  

Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Αναβύσσου (Βλάχικα). 

125 Ομόφωνα αντιλογίζει το ποσό των 21.446,77 ευρώ, που είχε 

ψηφιστεί με την αριθ. 386/13 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής, στον Κ.Α. 15-8122.001 έτους 2016 (Κ.Α. 15-

7321.006 έτους 2013). 

4. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιμολογίων 

μηνός Απριλίου 2016 

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

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, όπως εμφανίζονται 

στη συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών 

5. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση & επισκευή 

οπτικοακουστικών μέσων αμφιθεάτρου (μετά υλικών) 

και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

127 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.400,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6265.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους κ.κ. α) 

Χαρίτο Εμμανουήλ, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον 

Μπούτση Βασίλειο, β) Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη, 

αναπληρούμενη από την Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) 

Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη 

Σωτήριο. 

6. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές ιατρού ασφαλείας στο 

Δημαρχείο και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

128 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6117.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους κ.κ.α) 

Χαρίτο Εμμανουήλ, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον 

Μπούτση Βασίλειο, β) Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη, 

αναπληρούμενη από την Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) 

Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη 

Σωτήριο. 

7. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης δαπάνες για 

μυοκτονίες & απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων 

«Απεντόμωση και μυοκτονία στην Δ.Ε. Καλυβίων 

129 Ομόφωνα αναθέτει στην εταιρεία Ε. ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 

αντί του ποσού των 184,50 ευρώ και ψηφίζει ισόποση 

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



(Δημαρχείο Σαρωνικού). 

8. Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτήτου 

(Παπανικολάου Νικόλαος) λόγω εφαρμογής του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Β΄ κατοικίας 

«Λαγονήσι». 

130 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 3.824,80 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 40-7421.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016. 

9. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή οδικού 

δικτύου και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

131 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 18.393,42 ευρώ σε βάρος 

του Κ.α. 30-6262.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους κ.κ.α) 

Χαρίτο Εμμανουήλ, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον 

Μπούτση Βασίλειο, β) Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη, 

αναπληρούμενη από την Γεωργοπούλου Παναγιώτα και γ) 

Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο από τον Μακροδημήτρη 

Σωτήριο. 

10. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συλλογής μεταφοράς 

και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς 

χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε Καλυβίων και 

Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

132 Με πλειοψηφία ψηφίζει πίστωση ποσού 24.582,78 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6262.003 του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους 2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους 

κ.κ.α) Χαρίτο Εμμανουήλ, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από 

τον Μπούτση Βασίλειο, β) Παπασταμέλου – Γκούμα 

Αικατερίνη, αναπληρούμενη από την Γεωργοπούλου 

Παναγιώτα και γ) Μακροδημήτρη Σωτήριο, αναπληρούμενο 

από τον Πέγκα Ανδρέα. 

Ο κ. Πέγκας δήλωσε παρών. 

11. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συλλογής μεταφοράς 

και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς 

χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου – 

Παλ.Φώκαιας  και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού 

και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης. 

133 Με πλειοψηφία ψηφίζει πίστωση ποσού 24.582,78 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6262.004 του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους 2016 και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους 

κ.κ. α) Χαρίτο Εμμανουήλ, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από 

τον Μπούτση Βασίλειο, β) Παπασταμέλου – Γκούμα 

Αικατερίνη, αναπληρούμενη από την Γεωργοπούλου 

Παναγιώτα και γ) Μακροδημήτρη Σωτήριο, αναπληρούμενο 

από τον Πέγκα Ανδρέα. 

Ο κ. Πέγκας δήλωσε παρών. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού 

φωτισμού. 

134 Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 137,76 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016 για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό 

ΚΡΗΝΗΣ αριθ. 9 Δ.Κ. Καλυβίων. 

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών για α) Προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, β) Προμήθεια 

135 Ομόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά και κατακυρώνει ως 

παρακάτω:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ στην Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού 

των 2.349,32 ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ στην Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού 



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 

των 6.713,40 ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ στην Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού 

των 682,70 ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ στην Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού 

των 1.261,98 ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε΄ στην SOFLAND M. EΠΕ, αντί του ποσού των 

7.252,08 ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄ στην SOFLAND M. EΠΕ, αντί του ποσού των 

2.353,73 ευρώ. 

Για  την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ΄ δεν υπήρξε προσφορά. 

14. Έγκριση 5ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τ.Κ. Κουβαρά» και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

136 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής  ποσού 

74.462,07 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 60-7321.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016. 

15. Έγκριση 6ης εντολής πληρωμής του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τ.Κ. 

Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

137 Ομόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής  ποσού 

91.897,89 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 60-7321.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2016. 

16. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη προσφυγής κατά 

της υπ΄ αριθμ. 67844/2016 απόφασης επιβολής 

διοικητικής κύρωσης στον Δήμο Σαρωνικού, της 

Περιφέρειας Αττικής. 

138 Ομόφωνα αποφασίζει την άσκηση προσφυγής και ορίζει προς 

τούτο τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου καθώς και για  την 

εκπροσώπηση του κατά την συζήτηση της προσφυγής. 

17. Αίτηση Ζεκάκου Ευάγγελου για νομική στήριξή του 

από τη δικηγόρο του Δήμου για πράξη που του 

αποδίδεται υπό την ιδιότητά του κατά τον φερόμενο 

χρόνο τέλεσης αυτής, ως Αντιδημάρχου Σαρωνικού. 

139 Ομόφωνα αποδέχεται την αίτηση του Ζεκάκου Ευάγγελου για 

ορίζει για τη νομική στήριξή του τη Νομική Σύμβουλο του 

Δήμου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                             

Καλύβια, 20-05-2016 
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