
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ  19/07/2016 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

192 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους του ανοικτού 

διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας. 

Το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια 

Αττικής και η ψήφιση της πίστωσης θα γίνεται ανάλογα 

µε τη χρηµατοδότηση σε βάρος του ΚΑ 15-7326.007. 

2. Ε.Η.∆. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

193 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους του ανοικτού 

διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας. 

Το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια 

Αττικής και η ψήφιση της πίστωσης θα γίνεται ανάλογα 

µε τη χρηµατοδότηση σε βάρος του ΚΑ 15-7326.026 

3. Ε.Η.∆. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

194 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους του ανοικτού 

διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας. 

Το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια 

Αττικής και η ψήφιση της πίστωσης θα γίνεται ανάλογα 

µε τη χρηµατοδότηση σε βάρος του ΚΑ 15-7321.004. 

4. Ε.Η.∆. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για 

το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

195 Συγκροτεί επιτροπή από τους κ.κ. α) Παπαϊωάννου 

Αναστάσιο, ως Πρόεδρο,  Τοπογράφο Μηχανικό 

υπάλληλο Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού, β) Φινέτη 

Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό υπάλληλο Τ.Υ. 

∆ήµου Σαρωνικού και γ) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο 

Μηχανικό υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

Αναπληρωµατικά µέλη  

α) Βιτώρος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού,  β) ∆ασκαλάκη 

Αριστέα, Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου 

Μαρκοπούλου και γ) Καραγεώργος Γεώργιος, Πολιτικός 

Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

5. Ε.Η.∆. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για 

το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ∆ΗΜΟΥ 

196 Συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τους κ.κ. α) 

Βιτώρος Ευάγγελο, ως Πρόεδρο, Μηχανολόγο 

Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού β) 



ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». Φινέτη Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό υπάλληλο 

Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού και γ) Φιλίππου Μιχαήλ, 

Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλο Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

Αναπληρωµατικά µέλη α) Παπαϊωάννου Αναστάσιος, 

Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου 

Σαρωνικού β) Καραγεώργος Γεώργιος, Πολιτικός 

Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού και γ) 

Νικέλλη Σαπφώ, Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος 

Τ.Υ. ∆ήµου Μαρκοπούλου. 

 

6. Ε.Η.∆. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για 

το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». 

197 Συγκροτεί επιτροπή από τους κ.κ. α) Καραγεώργο 

Γεώργιο, ως Πρόεδρο Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο 

Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού β)Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο 

Μηχανικό υπάλληλο Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού και γ) 

Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

υπάλληλο Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού. 

Αναπληρωµατικά µέλη  

Α) Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός 

υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού β) Φινέτη 

Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. 

∆ήµου Σαρωνικού και γ) Νικέλλη Σαπφώ, Τοπογράφος 

Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Μαρκοπούλου 

7. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης επί ένστασης Κιάµου 

Αναστάσιου κατά της από 24/06/2016 

γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών για την «Προµήθεια του συνόλου 

των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και 

των Νοµικών Προσώπων αυτού». 

198 Οµόφωνα απορρίπτει την ένσταση για τους λόγους που 

αναφέρονται στη γνωµοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών (οι προσφερόµενες 

ποσότητες είναι µικρότερες από τις ζητούµενες και 

υπάρχουν λογιστικά λάθη). 

8. Ε.Η.∆. Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων 

διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και ψήφιση 

πίστωσης για «Αµοιβή διεκπεραίωσης εργασιών 

τακτοποίησης αυθαιρέτων». 

199 Οµόφωνα εγκρίνει τη µελέτη, καταρτίζει τους όρους 

της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού ως σχέδιο 

υπηρεσίας και ψηφίζει πίστωση ποσού 50.000,00 ευρώ 

σε βάρος του Κ.Α. 40-6142.001 του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου έτους 2016. 

9. Ε.Η.∆. Έγκριση µελέτης (τεχνικών 

προδιαγραφών), κατάρτιση όρων διακήρυξης και 

200 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 



ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια τροφίµων 

απόρων" 

10. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριµήνου 

για τον έλεγχο υλοποίησης του                       

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.  

201 Οµόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριµήνου 

2016, ως εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών. 

11. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ 

τιµολογίων µηνός Ιουνίου 2016. 

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

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016, όπως εµφανίζονται 

στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

12. Συµµόρφωση µε την αριθ. 364/2016 απόφαση 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση 

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ). 

203 Οµόφωνα συµµορφώνεται µε την αριθ. 364/2016 απόφαση 

και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 28.591,14 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6492.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

έτους 2016 

13. Συµµόρφωση µε την αριθ. 5902/14 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(υπόθεση ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ- ΣΕΣΙΛΙΑ). 

204 Οµόφωνα συµµορφώνεται µε την αριθ. 5902/14 απόφαση 

και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις:  

• Ποσό 22.580,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-8116.001 

• Ποσό  5.326,66 ευρώ στον Κ.Α. 00-6491.003 (τόκοι) 

• Ποσό  800,00 ευρώ στον Κ.Α 00-6491.003 

(δικαστική δαπάνη). 

 

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών για την «Προµήθεια του συνόλου  

των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και 

των Νοµικών Προσώπων αυτού». 

205 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής, ήτοι 

κατακυρώνει την προµήθεια ως κατωτέρω:  

ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟ στον ΓΑΛΑΙΟ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟ, αντί του ποσού των 13.030,47 ευρώ. 

ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟ στον ΣΚΟΥΡΙΑ 

ΑΝ∆ΡΕΑ, αντί του ποσού των 8.688,94 ευρώ. 

ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕ∆ΣΑ στον ΓΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, 

αντί του ποσού των 6.474,09 ευρώ. 

ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕ∆ΣΑ στον ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ, 

αντί του ποσού των 4.084,98 ευρώ. 

Τα είδη Παντοπωλείου για Αριστόδικο και την ΚΕ∆ΣΑ (13% 

και 23%) καθώς και τα είδη γαλακτοπωλείου για τον ∆ήµο, 

επειδή οι προσφορές των ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ και ΓΑΛΑΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ είχαν ακριβώς την ίδια έκπτωση  διενεργήθηκε 

κλήρωση και κατακυρώνονται ως κατωτέρω:  

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟ (13%) στον 

ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ, αντί του ποσού των 27.362,27 ευρώ. 



ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟ (23%) στον 

ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ, αντί του ποσού των 15.322,03 ευρώ 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕ∆ΣΑ (13%) στον ΣΚΟΥΡΙΑ 

ΑΝ∆ΡΕΑ, αντί του ποσού των 15.847,88 ευρώ 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕ∆ΣΑ (23%) στον ΓΑΛΑΙΟ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟ, αντί του ποσού των 5.915,75  ευρώ 

ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΟ στον ΓΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, 

αντί του ποσού των 36.628,86. 

Για τις κατηγορίες ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΕΙ∆Η 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ δεν υπήρξε καµία προσφορά. 

 

15. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού 

για την «προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 

την κίνηση των µεταφορικών µέσων και την 

προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών 

κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 

2016». 

206 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής, ήτοι κηρύσσει 

άγονο τον διαγωνισµό και παραπέµπει το θέµα στο δηµοτικό 

συµβούλιο για τη λήψη  σχετικής απόφασης. 

16. Ανάθεση της µελέτης «Πολεοδοµικές  εργασίες 

για την ίδρυση Νέου Κοιµητηρίου στη θέση 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ, ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου 

Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

207 Οµόφωνα αναθέτει την εν λόγω µελέτη  στον Τοπογράφο-

Πολεοδόµο Χρήστο Κουριέρη, που προσέφερε την τιµή των 

17.702,20 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 45-7412.008 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

17. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

«Προµήθειας αντλητικών συστηµάτων και 

εξαρτηµάτων (οµαλός εκκινητής του πίνακα της 

αντλίας στο αντλιοστάσιο της µικρής γεώτρησης 

Προφάρτας) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

208 Οµόφωνα αναβάλει αυτό. 

18. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

«Συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων 

δηµοτικών κτιρίων» και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

209 Οµόφωνα αναθέτει την επισκευή στην επιχείρηση Ι.∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ, αντί του ποσού των 400,00 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-

6264.004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

19. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 

«Προµήθειας επίπλων και σκευών (Θήκες 

χαρτονοµισµάτων και κερµάτων)» και ψήφιση 

της σχετικής πίστωσης. 

210 Οµόφωνα αναθέτει την προµήθεια στην επιχείρηση SOFLAND 

M ΕΠΕ, αντί του ποσού των 267,10 ευρώ και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.001 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

20. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση 211 Οµόφωνα αναθέτει στο ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΕΙΟ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ 

Ο.Ε., αντί του ποσού των 700,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση 



«Βιβλιοδετήσεων των ληξιαρχικών τόµων του 

∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10-6615.003 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.  

21. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικαστική 

επιµελήτρια επιδόσεων σχετικά µε τις προτάσεις 

τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου ∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση της 

σχετικής πίστωσης. 

212 Οµόφωνα αναθέτει τις εν λόγω επιδόσεις στη δικαστική 

επιµελήτρια ΠΛΕΞΙ∆Α ΕΛΕΝΗ και ψηφίζει πίστωση ποσού 

2.852,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.  

22. Λήψη απόφασης περί επίδοσης στους κ.κ. 

Μαρίνη Αναστάσιο και Μαρίνη Ιωάννη έφεσης 

αυτών κατά του ∆ήµου Σαρωνικού κατά της 

αριθ.3314/2013 απόφασης Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών-διαδικασία εργατικών 

διαφορών λόγω αναβολής. 

213 Οµόφωνα αναθέτει τις εν λόγω επιδόσεις στη  δικαστική 

επιµελήτρια ΠΛΕΞΙ∆Α ΕΛΕΝΗ και ψηφίζει πίστωση ποσού 

91,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου έτους 2016. 

23. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισµού (σκούπες, 

φαράσια κλπ)». 

214 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6634.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016 . 

24. Ψήφιση πίστωσης για την απόκτηση κωδικού 

πρόσβασης του ∆ήµου στην «∆ΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

(ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ)». 

215 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.860,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6451 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

25. Ψήφιση πίστωσης για την «Συντήρηση και 

επισκευή κλιµατιστικών ∆ηµοτικών Κτιρίων» και 

ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

216 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.982,44 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6264.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

Ορίζει επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποτελούµενη από 

τις/τους κ.κ. α) Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη, ως 

Πρόεδρο, αναπληρούµενη από τον Μπούτση Βασίλειο, β) 

Χαρίτο Εµµανουήλ, αναπληρούµενο από τον Γκίνη Σταµάτιο 

και γ) Μακροδηµήτρη Σωτήριο, αναπληρούµενο από τον 

Πέγκα Ανδρέα.  

26. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες για το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των συνοδών 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 

(ΤΕΒΑ)» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης 

217 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 18.450,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 60-6117.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

Ορίζει επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποτελούµενη από 

τις/τους κ.κ. α) Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη, ως 



προσφορών. Πρόεδρο, αναπληρούµενη από τον Μπούτση Βασίλειο, β) 

Χαρίτο Εµµανουήλ, αναπληρούµενο από τον Γκίνη Σταµάτιο 

και γ) Μακροδηµήτρη Σωτήριο, αναπληρούµενο από τον 

Πέγκα Ανδρέα. 

27. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες για το 

συντονισµό των διανοµών και της προµήθειας 

των ειδών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» και ορισµός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

218 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 19.878,30 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 60-6117.003  του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

έτους 2016. 

Ορίζει επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποτελούµενη από 

τις/τους κ.κ. α) Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη, ως 

Πρόεδρο, αναπληρούµενη από τον Μπούτση Βασίλειο, β) 

Χαρίτο Εµµανουήλ, αναπληρούµενο από τον Γκίνη Σταµάτιο 

και γ) Μακροδηµήτρη Σωτήριο, αναπληρούµενο από τον 

Πέγκα Ανδρέα. 

28. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες διαδικασιών 

οργάνωσης, συντονισµού και λειτουργίας των 

εταίρων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» και ορισµός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

219 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 60-6117.001  του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

έτους 2016. 

Ορίζει επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποτελούµενη από 

τις/τους κ.κ. α) Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη, ως 

Πρόεδρο, αναπληρούµενη από τον Μπούτση Βασίλειο, β) 

Χαρίτο Εµµανουήλ, αναπληρούµενο από τον Γκίνη Σταµάτιο 

και γ) Μακροδηµήτρη Σωτήριο, αναπληρούµενο από τον 

Πέγκα Ανδρέα. 

29. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

220 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 2.559,71 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 

00-6221,  10-6411.001, 20-6411.001, 00-6331.001, 10-

6263.003,  20-6263.003,  10-6615.002, του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.   

30. Έγκριση 3ης εντολής πληρωµής του έργου 

«∆ιαµόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 140 του 

ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

221 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 

27.550,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 15-7322.031 

31. Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής του έργου 

«Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας 

Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ 

634 της ∆.Ε. Καλυβίων». 

222 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 

9.100,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 15-7332.002 

32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών 

εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 

223 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους 

κ.κ. α)  Φινέτη Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Α.Π.Θ. 

Β) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. 



διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης της 

∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

Γ) Καραγεώργο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό 

33. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδάφους 

του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 

διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης της 

∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

224 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους 

κ.κ. Α) Φινέτη Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικό. Α.Π.Θ. Β)  

Καραγεώργο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό  Γ) Βιτώρο 

Ευάγγελο, Πτυχ. Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε 

34. Ανάκληση της αριθ. 186/16 απόφασης περί 

«Ψήφισης πίστωσης για την ετήσια συνδροµή 

του ∆ήµου έτους 2016 για τον Σύνδεσµο 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» (εκ 

παραδροµής λήφθηκε η σχετική απόφαση, διότι 

είχε ληφθεί όµοια στις 22-03-2016 η 60/16). 

225 Οµόφωνα ανακαλεί την αριθ. 186/16 απόφαση, η οποία εκ 

παραδροµής λήφθηκε, διότι είχε ληφθεί όµοια στις 22-03-

2016 η αριθ. 60/16. 

35. Έγκριση της αριθ. 287/2016 συµµετοχής 

υπαλλήλου του ∆ήµου σε σεµινάριο και ψήφιση 

της σχετικής πίστωσης συµµετοχής. 

226 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση ήτοι εγκρίνει τη 

συµµετοχή της υπαλλήλου Μητρογιάννη Αικατερίνης και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 70,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00-

6073.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

                                                                                                                                                                                                      

Καλύβια  22-07-2016 

                                                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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