
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ  

03/08/2016 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης 

και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση 

της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

228 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6411.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

έτους 2016.   

2. Ε.Η.∆. Ανάθεση σε ∆ικηγορικό Γραφείο 

κατάρτισης πρότασης νόµου για την επίλυση 

του θέµατος ακύρωσης της ολοκληρωµένης 

πράξης Εφαρµογής Οδού Καλυβίων 

(αποφάσεις ΣτΕ 369/16 και 524/16). 

229 Οµόφωνα αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο Λ. 

ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.  

Η αµοιβή θα καθοριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

σύµφωνα µε το αρθ. 281 παρ. 3 του Ν. 3463/06. 

3. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης επί ένστασης της 

εταιρείας ECOLIGHT κατά του πρακτικού της 

επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια 

«Προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων 

ηλεκτροφωτισµού-λαµπτήρων φωτισµού-

φωτεινών σωλήνων και λαµπτήρων για 

στολισµό». 

230 Οµόφωνα κάνει δεκτή την εν λόγω ένσταση, ήτοι 

αποκλείει από το διαγωνισµό την εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ 

Α.Ε. και δίνει εντολή στην επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών να προχωρήσει στο άνοιγµα τεχνικών και 

οικονοµικών προσφορών. 

4. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για την αποζηµίωση 

ιδιοκτήτου (Βασιλείου ∆ηµήτριου) λόγω 

εφαρµογής του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου πόλεως Λ. Καλυβίων ∆.Ε. Καλυβίων 

(ΦΕΚ/ ∆΄/723/95). 

231 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 33.289,38 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 40-7421.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

5. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για την αποζηµίωση 

ιδιοκτητών (Βασιλική Γκίνη, Χρήστος Γκίνης 

και Ιωάννης Γκίνης) λόγω εφαρµογής του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως 

ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ∆.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

232 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 6.430,20 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 40-7421.001 ως παρακάτω 

Ποσό 1.607,20 ευρώ στο όνοµα της δικαιούχου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΚΙΝΗ 

Ποσό 1.607,20 ευρώ στο όνοµα του δικαιούχου 



(ΦΕΚ/∆΄/50/96). ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΙΝΗ και  

Ποσό 3.215,80 ευρώ στο όνοµα του δικαιούχου 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΝΗ.  

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

την υπηρεσία «Αµοιβή διεκπεραίωσης 

εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων». 

233 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενης από 

τις/τους κ.κ.  

Τακτικά µέλη 

• Μπούτσης Βασίλειος, µέλος Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου Σαρωνικού, ως Πρόεδρος. 

• Μακροδηµήτρης Σωτήριος, µέλος Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου Σαρωνικού και  

• Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Υ. 

∆ήµου Σαρωνικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

• Γκίνης Σταµάτιος, µέλος Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Σαρωνικού. 

• Πέγκας Ανδρέας, µέλος Οικονοµικής επιτροπής 

∆ήµου Σαρωνικού. 

• Παπαϊωάννου Αναστάσιος Τοπογράφος 

Μηχανικός Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

7. Αναµόρφωση (6η)  προϋπολογισµού έτους 

2016 ∆ήµου Σαρωνικού. 

234 Οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την (6η) 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εισήγηση 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού-

Λογιστηρίου-Προµηθειών. 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 

ανταλλακτικών Λοιπών Μηχανηµάτων 

(αναλώσιµα για το σύστηµα εµφακέλλωσης)».   

235 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 327,36 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 10-6672 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 3ΑΑ, 3ΑΕ4 

(άµµος, χαλίκι) για συντήρηση οδικού  

δικτύου». 

236 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 12.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 30-6662.005 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια εργαλείων» 

για την υπηρεσία καθαριότητας. 

237 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 418,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7133.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών 238 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 475,00 ευρώ σε 



συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων» για τη δηµιουργία 

σιντριβανιού στην Πλατεία Λαγονησίου. 

βάρος του Κ.Α. 35-6662.001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την αποζηµίωση 

ιδιοκτήτου (ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) λόγω 

εφαρµογής του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου πόλεως Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

(ΦΕΚ/∆΄/723/95). 

239 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 31.422,12 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 40-7421.002  του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

13. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού του έργου 

«Επισκευή και συντήρηση Οδικού ∆ικτύου 

∆ήµου Σαρωνικού». 

240 Οµόφωνα 1) δεν εγκρίνει το εν λόγω  πρακτικό αφενός 

µεν γιατί οι συµµετέχοντες σε σχέση µε τα τεύχη που 

είχαν παραληφθεί ήταν µόνο δύο και αφετέρου η 

έκπτωση 8%, η µεγαλύτερη που δόθηκε δεν είναι 

συµφέρουσα για τον ∆ήµο, µε δεδοµένο ότι σε αµέσως 

επόµενο διαγωνισµό οδοποιίας  δόθηκε έκπτωση 59% 

2) αποφασίζει την επανάληψη της δηµοπρασίας µε 

τους ίδιους όρους.  

14. 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. 

241 Οµόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει στην εταιρεία 

ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που προσέφερε το ποσό 

των 2.728,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε 

βάρος του Κ.Α. 25-7131.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2016. 

                                                                                     

Καλύβια 04-08-2016 
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