
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ  19/10/2016 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης επί αριθ. 2/16 πρακτικού 

επιτροπής διαγωνισµού για «Αµοιβή για την 

διεκπεραίωση εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων 

κτισµάτων του ∆ήµου Σαρωνικού» (γνωµοδότηση επί 
ένστασης Κ. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

316 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής, ήτοι 

απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας Κ. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. λόγω ελλειπών δικαιολογητικών, όπως ειδικότερα 

αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής Νο 1. 

2. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 

(δραπανοκατσάβιδο)». 

317 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 260,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 30-7131.005 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

3. Αναµόρφωση (9η)  προϋπολογισµού έτους 2016 

∆ήµου Σαρωνικού. 
318 Οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την (9η) 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εισήγηση 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-

Προµηθειών 

4. Ανάκληση της 275/16 απόφασης περί «Ψήφιση 

πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του 

∆ήµου (υπόθεση ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ προσφυγή στο Σ.τ.Ε) 

319 Οµόφωνα ανακαλεί την αριθ. 275/16 απόφαση, προκειµένου 

να ληφθεί απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον 

καθορισµό της αµοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου 

σύµφωνα µε το άρθρο 281 Κ∆Κ. 

5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης 

20764/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών και ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την 
άσκησής της και ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου.  

320 Οµόφωνα εγκρίνει την υπ’ αριθ. ΕΦ5918/10-10-2016 έφεση 

και ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο τη Γιαννελάκη Αικατερίνη, 

νοµική σύµβουλο του ∆ήµου. 

6. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω του 

επείγοντος, «Προµήθειας αντλητικών συστηµάτων και 

εξαρτηµάτων και προµήθειας εξαρτηµάτων επισκευής 

αντλιοστασίων (επισκευή BOOSTER στο αντλιοστάσιο 

«Βλάχικα»  ∆.Κ. Αναβύσσου). 

321 Οµόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει στην εταιρεία ΚΥΡ. 

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

7.359,40 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση ως παρακάτω:  

Ποσό 4.780,20 ευρώ στον Κ.Α. 25-7131.002 

Ποσό 2.579,20 ευρώ στον Κ.Α. 25-6662.006 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου 

για την συντήρηση οδικού δικτύου» 
322 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.997,64 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 30-6662.006 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 



8. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια τροχήλατων 
µεταλλικών & πλαστικών κάδων – Προµήθεια µικρών 

κάδων και ανταλλακτικά µεταλλικών κάδων 

απορριµµάτων» 

323 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 24.747,92 ευρώ 

ως παρακάτω:  

Ποσό 19.983,84 ευρώ στον Κ.Α. 20-7135.001 

Ποσό      969,68 ευρώ στον Κ.Α. 20-7135.003 

Ποσό   3.794,40 ευρώ στον Κ.Α. 20-6673.002  

9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση συστήµατος 

διαχείρισης ωροµέτρησης προσωπικού» µε απευθείας 

ανάθεση 

324 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 372,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6266.004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια πινακίδων 

ονοµατοθεσίας οδών-Προµήθεια πινακίδων τροχαίας 

σήµανσης (ΚΟΚ)- Προµήθεια πινακίδων πληροφοριών 

& ενηµέρωσης-Προµήθεια κώνων, κολωνακίων κ.λ.π 

325 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 10.248,60 

ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό    993,24 ευρώ στον Κ.Α. 30-6654.001 

Ποσό 3.997,76 ευρώ στον Κ.Α. 30-6654.002 

Ποσό 4.960,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6654.003 

Ποσό    297,60 ευρώ στον Κ.Α. 30-6654.004 

11. Ψήφιση πίστωσης «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 

(τοποθέτηση επιγραφής στην ∆.Κ. Π. Φώκαιας) 
326 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 580,32 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-7135.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

12. Ψήφιση πίστωσης «Υλικά Συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (Αθλητικές εγκαταστάσεις του 

γηπέδου Κουβαρά) 

327 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 425,82 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6662.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

13. Ψήφιση πίστωσης «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων» 
328 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.483,04 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6671.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

14. Ψήφιση πίστωσης «Συντήρηση και επισκευή 

αθλητικών εγκαταστάσεων (Γήπεδο Μπάσκετ περιοχή 
ΠΕΤΑ ∆.Ε.Κουβαρά) 

329 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.141,48 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6262.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

15. Ψήφιση πίστωσης «Λοιπός εξοπλισµός (προµήθεια και 

εγκατάσταση καµερών για το σύστηµα 
παρακολούθησης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

330 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.971,60 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 15-7135.008 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 



Καλυβίων) 2016. 

16. Ψήφιση πίστωσης «∆ιαγραµµίσεις οδικού δικτύου». 331 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.005,08 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 30-6262.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

17. Ψήφιση πίστωσης «Επισκευή ελαστικών µεταφορικών 

µέσων». 
332 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 7.995,52 ευρώ 

ως παρακάτω:  

Ποσό   298,84 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.005 

Ποσό 1.199,08 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.005 

Ποσό 3.999,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.005 

Ποσό    799,80 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.005 

Ποσό 1.199,08 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.005 

Ποσό    499,72 ευρώ στον Κ.Α. 30-6263.005  

18. Ψήφιση πίστωσης «Ανταλλακτικά µεταφορικών 

µέσων». 
333 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 693,04 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6671.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2016. 

19. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (της υπ. Αρ. 

39/16 µελέτης), ψήφιση πίστωσης, καθορισµός 

τρόπου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης 
για την «Προµήθεια οχηµάτων για την πολιτική 

προστασία». 

334 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω µελέτη, καθορίζει τρόπο 

εκτέλεσης της προµήθειας µε ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως σχέδιο 
υπηρεσίας και ψηφίζει πίστωση ποσού 94.860,00  ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 70-7132.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

έτους 2016. 

20. Έγκριση µελέτης και ψήφιση πίστωσης για την 

προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας προσωπικού 

(ρούχα), συνολικού ποσού 50.954,58 € µε Φ.Π.Α 

24%. 

335 Οµόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προµήθειας, 

εγκρίνει την εν λόγω µελέτη, καθορίζει τρόπο εκτέλεσης µε 

συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/16, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως σχέδιο 

υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 50.954,58 

ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό 32.993,18 ευρώ στον Κ.Α. 20-6063.002 

Ποσό 13.998,86 ευρώ στον Κ.Α. 25-6063.002 



Ποσό   1.978,54 ευρώ στον Κ.Α. 30-6063.002 

Ποσό   1.984,00 ευρώ στον Κ.Α. 35-6063.002 

21. Λήψης απόφασης λόγω άγονου εν µέρει ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού (είδη οπωροπωλείου, είδη 

κρεοπωλείου και είδη αρτοποιείου) σχετικά µε «την 

προµήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του 
∆ήµου Σαρωνικού και των νοµικών προσώπων αυτού. 

336 Οµόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού ως 

συνέχεια του ανοικτού ηλεκτρονικού για τις κατηγορίες ειδών 

οπωροπωλείου, ειδών κρεοπωλείου και ειδών αρτοποιείου, 

για τις οποίες δεν υπήρχε ανάδοχος. 

22. Έγκριση 1ου λογαριασµού της µελέτης «Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αποχέτευση 

Οµβρίων περιοχής εντός σχεδίου ∆.Ε. Αναβύσσου» 

του ∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  

337 Οµόφωνα εγκρίνει τον εν λόγω λογαριασµό, ποσού 3.385,20 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-

7412.049 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

23. Έγκριση 1ου λογαριασµού της µελέτης «Μελέτη 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση 

σχετικής πίστωσης. 

338 Οµόφωνα εγκρίνει τον εν λόγω λογαριασµό ποσού 9.548,00 

ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-

7412.052 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

24. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριµήνου για 

τον έλεγχο υλοποίησης του                       

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

339 Οµόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Γ΄ τριµήνου 2016, 

ως εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

                                                                                                                                                                                 

Καλύβια 20-10-2016 

                                                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 

 

                                                                                                                                                                              


