
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ  27/06/2016 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης 

και ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια υλικών και 

εξαρτηµάτων ηλεκτροφωτισµού-λαµπτήρων 

φωτισµού-φωτεινών σωλήνων και λαµπτήρων για 

στολισµό». 

178 Οµόφωνα εγκρίνει τη µελέτη, καταρτίζει τους όρους της 

διακήρυξης ως σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική 

πίστωση 45.094,46 ευρώ ως παρακάτω:  

• Ποσό 10.172,34 ευρώ στον Κ.Α. 20-6662.001 

• Ποσό 19.961,52 ευρώ στον Κ.Α. 20-6662.002 

• Ποσό 14.960,60 ευρώ στον Κ.Α. 10-6691.003 

2. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα πληροφόρησης 

και δηµοσιότητας για την υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» και ορισµός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

 

179 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 60-6431.001 και ορίζει επιτροπή αποτελούµενη από 

τους/τις κ.κ. α) Μπούτση Βασίλειο, ως Πρόεδρο, 

αναπληρούµενο από τον Γκίνη Σταµάτιο, β) Χαρίτο 

Εµµανουήλ, αναπληρούµενο από την Γεωργοπούλου 

Παναγιώτα και γ) Μακροδηµήτρη Σωτήριο, αναπληρούµενο 

από τον Πέγκα Ανδρέα. 

3. Ε.Η.∆. Έγκριση της αριθ. 153/16 απόφασης 

∆ηµάρχου περί «ορισµού δικαστικού επιµελητή» 

(υπόθεση Τσαγανίδου). 

180 Οµόφωνα εγκρίνει την αριθ. 153/16 απόφαση ∆ηµάρχου, 

ήτοι ορίζει την δικαστική επιµελήτρια κα Αγγελική 

Ανδρικοπούλου και ψηφίζει πίστωση ποσού 35,00 σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6116. 

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. 

Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

181 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του 

ανοικτού διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας. Η 

χρηµατοδότηση του έργου  ποσού 172.362,31 ευρώ στον 

Κ.Α. 30-7323.028, είναι από ιδίους πόρους της Περιφέρειας 

Αττικής και έχει συναφθεί προγραµµατική σύµβαση 

5. Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης 

πρόχειρου διαγωνισµού και ψήφιση πίστωσης για την 

«Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων 

και λογισµικού, προµήθεια εκτυπωτών και σαρωτών 

182 Οµόφωνα εγκρίνει τη µελέτη, καταρτίζει τους όρους του 

πρόχειρου διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 24.880,60 ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό 16.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-7134.001 



κλπ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά 

συγκροτήµατα και λογισµικά». 

Ποσό   3.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-7134.006 

Ποσό   6.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-7134.001 

6. Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων πρόχειρου 

διαγωνισµού και ψήφιση πίστωσης για την Προµήθεια 

«Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων-

µηχανηµάτων έργου». 

183 Οµόφωνα εγκρίνει τη µελέτη, καταρτίζει τους όρους της 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας 

και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 64.108,00 ευρώ σε 

βάρος των Κ.Α. 10-6263.002, 15-6263.002, 20-6263.002, 

25-6263.002, 30-6263.002, 35-6263.002 και 70-6263.002  

7. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

∆ήµου Σαρωνικού. 

184 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 1.540,00  ευρώ σε βάρος των Κ.Α.  

20-6411.001, 00-6331.001, 20-6263.003, 70-6263.003, 10-

6673. του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.   

8. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων 

µηνός Μαΐου 2016. 

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

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016, όπως εµφανίζονται 

στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων µηνός ΜΑΪΟΥ 2016  

του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

9. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή του ∆ήµου 

έτους 2016 για τον Σύνδεσµο Αδελφοποιηµένων 

Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 

186 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.868,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6731.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου 

«Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. 

Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

187 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή ως πρακτικό κλήρωσης 

αποτελούµενη από τους/τις κ.κ. α) Παπαϊωάννου Αναστάσιο 

Τοπογράφο Μηχανικό, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από τη 

Φινέτη Αικατερίνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, β) Φιλίππου 

Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό, αναπληρούµενο από 

Καραγεώργο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό και γ) Βιτώρο 

Ευάγγελο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., αναπληρούµενο από 

τη Νικέλλη Σαπφώ Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Υ. ∆. 

Μαρκοπούλου. 

11. Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισµού Εδάφους του 

έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας 

188 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους κ.κ 

α) Φινέτη Αικατερίνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ∆/ντρια 



Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της 

∆.Ε. Καλυβίων». 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, β) Καραγεώργο Γεώργιο 

Πολιτικό Μηχανικό και γ) Παπαϊωάννου Αναστάσιο, 

Τοπογράφο Μηχανικό.  

12. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών 

(Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση 

Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας 

Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων». 

189 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους κ.κ 

α) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό, β) Παπαϊωάννου 

Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό και γ) Βιτώρο Ευάγγελο, 

Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε..  

13. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της 

ποιότητας των υλικών του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας 

Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων». 

190 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους κ.κ 

α) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό, β) Παπαϊωάννου 

Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό και γ) Βιτώρο Ευάγγελο, 

Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.. 

14. Αίτηση Πέγκα Ανδρέα, πρώην Αντιδηµάρχου 

Σαρωνικού 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 Προέδρου της πρώην Κοινότητας 

Σαρωνίδας (νυν ∆ήµος Σαρωνικού) 

191 Οµόφωνα αποδέχεται την αίτηση του κου Πέγκα Ανδρέα και 

ορίζει δικηγόρο για τη νοµική στήριξή του τον Χρυσοφώτη 

Σπυρίδωνα, λόγω κανονικής αδείας της νοµικής συµβούλου 

του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνης. 

                                                                                                                                                                      

Καλύβια  30-06-2016 
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