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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή 

πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (Γ.∆. 

ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ-Α.Π. 

ΧΙΩΤΕ υπόθεση ΣτΕ σχετ. απόφαση 214/11 

Ο.Ε.). 

111 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 210,76 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-8113.001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

2. Αναµόρφωση (3η) προϋπολογισµού  ∆ήµου 

Σαρωνικού οικονοµικού έτους 2016. 

112 Οµόφωνα αναµορφώνει του προϋπολογισµό ως 

εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου 

και Προµηθειών. 

3. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριµήνου 

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου έτους 2016.  

113 Οµόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου 

2016, ως εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών. 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια του 

συνόλου των καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και 

λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού και των 

Νοµικών Προσώπων αυτού». 

114 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής, ήτοι 

κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο και αποδεσµεύει τις 

πιστώσεις που ψηφίστηκαν µε τις αριθ. 59/16 και 

71/16 αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής. 

5. Ψήφιση νέων πιστώσεων για την «Προµήθεια 

του συνόλου των καυσίµων κίνησης, θέρµανσης 

και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού και των 

Νοµικών Προσώπων αυτού», µέχρι την 

ολοκλήρωση των  διαδικασιών του νέου 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 

115 Οµόφωνα ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις:  

Ποσό 15.900,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6641.001 

Ποσό 27.050,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6641.001 

Ποσό 95.800,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6641.001 

Ποσό 26.900,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6641.001 

6. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

116 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 1.920,88 ευρώ σε βάρος των 

Κ.Α. 20-6411.001, 20-6671.001 και 00-6221 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 

7. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του 

υπολοίπου ποσού της 9ης εντολής πληρωµής της 

µελέτης «Κτηµατογράφηση-µελέτη ΓΠΣ-

Πολεοδόµηση-µελέτη Πράξης Εφαρµογής και 

δηµιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των 

117 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 22.856,55 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 40-7421.018, για την εξόφληση του εν 

λόγω λογαριασµού, ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθ. 

178/15 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 



κτηµ/κών και πολ/κών δεδοµένων της 

Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής» (η έγκριση 

της εν λόγω εντολής έγινε µε την αριθ. 178/15 

απόφαση Ο.Ε.). 

8. Έγκριση 10ης εντολή πληρωµής της µελέτης 

«Κτηµατογράφηση-µελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόµηση-

µελέτη Πράξης Εφαρµογής και δηµιουργία 

Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτηµ/κών και 

πολ/κών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου 

Ν. Αττικής». 

118 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής, 

ποσού 181.679,09 ευρώ και ψηφίζει πίστωση ποσού 

27.143,45 ευρώ για έναντι εξόφληση αυτής σε βάρος 

του Κ.Α. 40-7421.018 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

έτους 2016. 

9. Έγκριση της 3ης εντολή πληρωµής της µελέτης 

«Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

119 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής 

ποσού 30.060,18 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση 

σε βάρος του Κ.Α. 40-7421.020 του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου έτους 2016. 

10. Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλων σε σεµινάριο 

και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συµµετοχής 

τους. 

120 Οµόφωνα εγκρίνει τη συµµετοχή των υπαλλήλων α) 

Κόλλια Βασιλικής, ∆/ντρια ∆ιοίκησης και γ) 

Μουρµουδάκη Άννας, Προϊσταµένης Τµήµατος 

Ανθρώπινου ∆υναµικού και ψηφίζει πίστωση ποσού 

290,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6073.001  του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 

11. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου 

(υπόθεση πρώην ∆ήµου Καλυβίων στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο). 

121 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο τη Γιαννελάκη 

Αικατερίνη, δικηγόρο του ∆ήµου. 

12. Αίτηση των Πέτρου Φιλίππου Αντιπεριφερειάρχη, 

πρώην ∆ηµάρχου Σαρωνικού και Γκέραλη 

Σάββα,  για νοµική στήριξή του από τη δικηγόρο 

του ∆ήµου για πράξη που του αποδίδεται υπό 

την ιδιότητά του κατά τον φερόµενο χρόνο 

τέλεσης αυτής, ως ∆ηµάρχου Σαρωνικού. 

122 Οµόφωνα αποδέχεται την αίτηση των ενδιαφεροµένων 

ήτοι εγκρίνει την εκπροσώπηση τους από τη δικηγόρο 

του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                   

Καλύβια, 10-05-2016 
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