
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 

367  ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 
συνολική πίστωση ποσού 117,80 € σε βάρος του Κ.Α 20-
6263.003. 
 

2. Εισήγηση περί αναπροσαρµογής ∆ηµοτικών Τελών 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Σαρωνικού έτους 2017. 

368 ΟΜΟΦΩΝΑ, εισηγείται α) να παραµείνουν τα τέλη για το έτος 
2017 ως έχουν σύµφωνα µε την αριθ. 217/15 απόφαση του 
∆.Σ. ήτοι:  
Καλύβια 1,60 €/τµ σπιτιών      3,50 €/τµ καταστηµάτων 
Ανάβυσσος 1,33 €/τµ σπιτιών 1,99€/τµ καταστηµάτων Π. 
Φώκαια 1,45 €/τµ σπιτιών  3,17 €/τµ καταστηµάτων 
Σαρωνίδα 1,20 €/τµ σπιτιών  1,92 €/τµ καταστηµάτων 
Κουβαράς 1,00 €/τµ σπιτιών 2,16 €/τµ καταστηµάτων και β) 
Κοινωνικό τιµολόγιο για τις ευπαθείς οµάδες του ∆ήµου 
Σαρωνικού ως παρακάτω:  

• Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι µε συνολικό ετήσιο εισόδηµα 
µικρότερο των 20.000 ευρώ προσαυξηµένο κατά 
10.000,00 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου 
µειωµένο συντελεστή κατά 50%. 

• Οι άποροι µειωµένο συντελεστή κατά 50% 
• Οι µονογονεϊκές οικογένειες µε συνολικό ετήσιο 

εισόδηµα µικρότερο των 12.000 ευρώ µειωµένο 
συντελεστή κατά 50%. 

• Τα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω 
µε συνολικό ετήσιο εισόδηµα µικρότερο των 20.000 
ευρώ µειωµένο συντελεστή κατά 50%. 

3. Εισήγηση περί καθορισµού συντελεστή φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες της 
κατηγορίες, ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

369 ΟΜΟΦΩΝΑ, εισηγείται Α) να παραµείνει ο φόρος επί των 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων του ∆ήµου Σαρωνικού για το 
έτος 2017 ως έχει στην αριθ. 218/2015 ήτοι:  
Καλύβια           0,15/τµ        
Ανάβυσσος      0,23/τµ         
Π. Φώκαια       0,11/τµ         
Σαρωνίδα        0,19/τµ        
Κουβαράς        0,13/τµ  
Β) Το πρόσθετο ποσό από την αύξηση του ανωτέρω 
συντελεστή την προηγούµενη χρονιά, σύµφωνα µε την αριθ. 
218/15 απόφαση του ∆.Σ.,  να εξακολουθεί να διατίθεται 
αποκλειστικά για την ενίσχυση των κονδυλίων (άρθρο113 



παρ.6 Ν.1892/90) των λειτουργικών δαπανών και 
συντήρησης των σχολείων, µέσω των Ενιαίων Σχολικών 
Επιτροπών 

4. Αναµόρφωση (10η) προϋπολογισµού ∆ήµου 
Σαρωνικού οικονοµικού έτους 2016. 

370 ΟΜΟΦΩΝΑ, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την (10η) 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εισήγηση 
Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-
Προµηθειών.  

5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 
πεζοδροµίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

371 ΟΜΟΦΩΝΑ, ψηφίζει πίστωση ποσού 1.994,79 σε βάρος του 
Κ.Α. 30-6262.003. 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια έτοιµου 
Χλοοτάπητα για τα σχολικά κτίρια (για το 1ο 
Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας) 

372 ΟΜΟΦΩΝΑ, ψηφίζει πίστωση ποσού 1.049,04 € σε βάρος του 
Κ.Α 15-6692.002. 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπό εξοπλισµό» 
(Χριστουγεννιάτικο δέντρο) . 

373 ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζει πίστωση ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 15-7135.003. 
 

8. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση και 
ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες Μυοκτονίας, 
απεντόµωσης και φιδοαπώθησης κλπ σε λοιπούς 
∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς χώρους» (Παιδική Χαρά 
Καλυβίων) . 

374 ΟΜΟΦΩΝΑ, αναθέτει λόγω του επείγοντος στην εταιρεία Ε. 
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί το ποσού των 161,20 ευρώ και 
ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6279.004. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Συνδροµές σε εφηµερίδες 
και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα» (υπηρεσίες e-
postirixis ∆ήµος ΝΕΤ). 

375 ΟΜΟΦΩΝΑ, ψηφίζει πίστωση ποσού 868,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6451. 

10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης 
προσφορών για την «Προµήθεια του συνόλου των 
ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των 
Νοµικών Προσώπων αυτού (µόνο για τα είδη 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και αρτοποιείου)». 

376 ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει τα πρακτικά και αναδεικνύει  τον 
ΧΑΤΖΗΛΙΑ∆Η ΑΝ ΙΩΑΚΕΙΜ, που προσέφερε για τον 
ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟ το ποσό των 18.161,36 ευρώ και για την ΚΕ∆ΣΑ 
το ποσό των 9.621,61 ευρώ, ως προσωρινό ανάδοχο της 
προµήθειας των ειδών κρεοπωλείου,. Για τα είδη 
οπωροπωλείου και αρτοποιείου, κηρύσσει άγονο τον 
διαγωνισµό διότι δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος. 

11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης 
προσφορών για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας προσωπικού (ρούχα) κλπ». 

377 ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει τα πρακτικά, ήτοι αναδεικνύει την 
εταιρεία VIA NET ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ, που 
προσέφερε το ποσό των 49.594,42 ευρώ ως προσωρινό 
ανάδοχο της εν λόγω προµήθειας. 

12. Ανάκληση εν µέρει της αριθ. 324/16 απόφασης 
οικονοµικής επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης για 
«Συντήρηση συστήµατος διαχείρισης ωροµέτρησης 
προσωπικού» µε απευθείας ανάθεση» (σχετ. το 
αριθ. 87217/32386/2-11-2016 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής). 

378 ΟΜΟΦΩΝΑ, ανακαλεί την αριθ.324/16 απόφαση µόνο ως 
προς την παράγραφο της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε 
το αριθ. 87217/32386/2-11-2016 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 

13. Έγκριση της 4ης εντολής πληρωµής του έργου 
«∆ιαµόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 140 του 
ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» και 

379 ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 
32.627,65 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 
Κ.Α. 15-7322.031 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 



ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» για την 
εξόφληση της 4ης  εντολής του εν λόγω έργου. 
 

14. Λήψη απόφασης για συµµετοχή υπαλλήλων σε 
σεµινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης 
συµµετοχής. 

380 ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει τη συµµετοχή των υπαλλήλων  
Α) Κόλλια Βασιλικής 
Β) Μουρµουδάκη Άννας 
Γ) Νάνου Ευαγγελίας και ψηφίζει πίστωση ποσού 210,00 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6073.001 .  

15. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ΑΤΤΙΚΟΣ 
ΗΛΙΟΣ Α.Ε.. 

381 ΟΜΟΦΩΝΑ, ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 
Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

16. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης τεσσάρων (4) 
αγωγών Νικόλαου Λυµπέρη κατά ∆ήµου. 

382 ΟΜΟΦΩΝΑ, ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 
Γιαννελάκη Αικατερίνη. 
 

17. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης προσφυγής 
ΜΠΟΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 

383 ΟΜΟΦΩΝΑ, ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη νοµική σύµβουλο 
του ∆ήµου κα Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

18. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης προσφυγής 
OLTRE PLUS ΠΡΙΣΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

384 ΟΜΟΦΩΝΑ, ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη νοµική σύµβουλο 
του ∆ήµου κα Γιαννελάκη Αικατερίνη. 
 

19. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ κατά 
∆ήµου. 

385 ΟΜΟΦΩΝΑ, ορίζει τον Τσούνη Κων/νο, δικηγόρο Αθηνών και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6111.001. 

20. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί αίτησης Φιλίππου Πέτρου, πρώην 
∆ηµάρχου Σαρωνικού για νοµική στήριξη. 

386 ΟΜΟΦΩΝΑ, αποδέχεται την αίτηση του Φιλίππου Πέτρου 
πρώην ∆ηµάρχου Σαρωνικού και ορίζει δικηγόρο  τη Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Καλύβια 15-11-2016 
 

                                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

                                                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


