
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 34η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
1. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Αµοιβή για την 

παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προετοιµασίας 
πρότασης χρηµατοδότησης µέσω ανταποδοτικών 
τελών για την ενεργειακή αναβάθµιση-
αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου». 

389 ΟΜΟΦΩΝΑ, ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 20-6117.001. 

2. Ε.Η.∆. Έγκριση 2ου λογαριασµού του έργου 
«Επικαιροποίηση της µελέτης του έργου Συνδέσεις 
υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης» 
και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

390α Οµόφωνα εγκρίνει τον εν λόγω λογαριασµό ποσού 16.690,51 
ευρώ και ψηφίζει πίστωση 13.460,09 χωρίς ΦΠΑ σε βάρος 
του  Κ.Α.  63-7312.003. 

3. Ε.Η.∆. Έγκριση 10ης εντολής πληρωµής του έργου 
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική 
Κοινότητα Κουβαρά». 

390 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 
133.041,15 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 
Κ.Α. 60-7321.001. 

4. Ε.Η.∆. Έγκριση 11ης εντολής πληρωµής του έργου 
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική 
Κοινότητα Κουβαρά». 

391 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 
64.504,80 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 
Κ.Α. 60-7321.001. 

5. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για αποζηµίωση του 
∆ηµοσίου λόγω αυθαίρετης χρήσης του αιγιαλού 
του ∆ηµοσίου (προκειµένου να συζητηθούν στο 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών τρεις ανακοπές 
του ∆ήµου κατά των αριθ. 58, 59 και 60/2015 
πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης 
χρήσης της Γεν. ∆/νσης ∆ηµ. Περιουσίας (Τµήµα 
Αιγιαλού) του Υπουργείου Οικονοµικών) µε 
υποχρέωση καταβολής 20% της καθοριζόµενης 
αποζηµίωσης . 

392 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 34.223,60 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6492.008 και εγκρίνει την έκδοση και εξόφληση 
των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής µε 
δικαιούχο το Υπουργείο Οικονοµικών µέσω της αρµόδιας ∆ΟΥ 
Κορωπίου. 

6. Ε.Η.∆. Ανάκληση της αριθ. 194/2016 απόφασης της 
οικονοµικής επιτροπής περί «Κατάρτισης όρων 
διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», λόγω αλλαγής 
νοµοθεσίας. 

393 Οµόφωνα ανακαλεί την αριθ. 194/2016 απόφαση λόγω 
αλλαγής της νοµοθεσίας (Ν. 4412/16). 

7. Ε.Η.∆. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

394 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού 
διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας. 
Το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής 



ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. και η ψήφιση της πίστωσης θα γίνεται ανάλογα µε τη 
χρηµατοδότηση σε βάρος του ΚΑ 15-7321.004. 

8. Ε.Η.∆. Συµπλήρωση της αριθ. 197/16 απόφασης 
περί «Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού για το 
έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (ως προς τον εκπρόσωπο των 
εργοληπτικών οργανώσεων). 

395 Οµόφωνα συµπληρώνει την αριθ. 197/16 απόφαση ως προς 
τον εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, ήτοι:  
4. Τον εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων µε τον 
αναπληρωτή του. 

9. Ε.Η.∆. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 
«Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού 
Αγίας Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού» 
και ψήφιση πίστωσης. 

396 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας. Η ψήφιση της 
πίστωσης θα γίνεται ανάλογα µε τη χρηµατοδότηση.  

10. Ε.Η.∆. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για το 
έργο «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων 
οδού Αγίας Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου 
Σαρωνικού» 

397 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή διαγωνισµού αποτελούµενη 
από τις/τους κ.κ. α) Βιτώρο Ευάγγελο Μηχανολόγος – 
Μηχανικός ΤΕ, ως πρόεδρο, αναπληρούµενο από τον 
Καραγεώργο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό β) Παπαϊωάννου 
Αναστάσιο Τοπογράφο Μηχανικό, αναπληρούµενο από την 
Φινέτη Αικατερίνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό και γ) Φιλίππου 
Μιχαήλ, αναπληρούµενο από υπάλληλο της Τ.Υ. του ∆ήµου 
Μαρκοπούλου. 

11. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ 
τιµολογίων µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016. 

398 Οµόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου του έτους 2016 όπως 
εµφανίζονται στην συνηµµένη κατάσταση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2016 του Τµήµατος Προϋπολογισµού - Λογιστηρίου - 
Προµηθειών 

12. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

399 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 
συνολική πίστωση ποσού 1.826,00 € σε βάρος των Κ.Α 00-
6331.001 10-6411.001, 20-6411.001, 15-6263.003. 

13. Εισήγηση περί αναπροσαρµογής τελών χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων έτους 2017. 

400 Οµόφωνα εισηγείται να παραµείνουν τα εν λόγω τέλη ως 
έχουν στην αριθ. 310/14 απόφαση του ∆.Σ., εκτός της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων, που εισηγείται την µείωση 
κατά 10,00 ευρώ σε κάθε κατηγορία. 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων 
συµβουλευτικής γονέων µαθητών δηµοτικού και 
νηπίων σε κάθε δήµο για την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος επισιτιστικής και 
βασικής υλικής συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

401 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 11.316,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6473.002. 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων για τη 
δικτύωση µαθητών λυκείου µε επιχειρηµατικές 
οργανώσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

402 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 13.482,31 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6473.007. 

16. Ψήφιση πίστωσης για «έξοδα δράσεων 
συµβουλευτικής οικογενειών σε θέµατα 

403 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 20.910,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6473.005. 



οικογενειακού προϋπολογισµού και διατροφής για 
την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
(ΤΕΒΑ). 

17. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα παιδοψυχαγωγικής 
υποστήριξης παιδιών 6 µέχρι 12 ετών για την 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
(ΤΕΒΑ)». 

404 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6473.001. 

18. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα αθλητικών 
δραστηριοτήτων για παιδιά 10, 11, 12 ετών για την 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
(ΤΕΒΑ)». 

405 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 19.680,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6472.001. 

19. Ψήφιση πίστωση για «Έξοδα δράσεων 
επαγγελµατικού προσανατολισµού µαθητών λυκείου 
για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

406 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6473.006. 

20. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων ενηµέρωσης 
και κοινωνικής ένταξης παιδιών, ψυχολογικής 
ενδυνάµωσης από 13 µέχρι 18 ετών για την 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
(ΤΕΒΑ)». 

407 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού  24.600,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6473.003. 

21. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα πολιτιστικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οµάδων, εθελοντών 
και συνοδών (επισκέψεις, ενηµερώσεις) για την 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
(ΤΕΒΑ)». 

408 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 9.840,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 60-6473.004. 

22. Ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες πλυσίµατος και 
απολύµανσης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων». 

409 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 5.995,40 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 20-6279.002 

23. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 
καυστήρων δηµοτικών κτιρίων». 

410 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.999,56 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6264.005 

24. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια λοιπού 
εξοπλισµού (GPS χειρός)». 

411 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 930,00 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 30-7135.001 

25. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου του ∆ήµου (σχετ. η αριθ. 271/16 
απόφαση του ∆.Σ.). 

412 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.211,95 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6111.001 

26. Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης και ψήφιση 
πίστωσης για την προµήθεια « α) Προµήθεια 
σωλήνων και λοιπών εξαρτηµάτων ύδρευσης και β) 
προµήθεια υδροµέτρων και λοιπών εξαρτηµάτων 
σύνδεσης αυτών». 

413 Οµόφωνα εγκρίνει την µελέτη και τους όρους διακήρυξης και 
ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 43.987,13 ευρώ ως 
παρακάτω:  

• Ποσό 23.988,17 ευρώ στον Κ.Α. 25-6662.001 
• Ποσό 19.998,96 ευρώ στον Κ.Α. 25-6662.004 

27. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης 414 Οµόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά και αναδεικνύει προσωρινό 



προσφορών για την «Ασφάλιση µεταφορικών 
µέσων και µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) του ∆ήµου 
Σαρωνικού». 

ανάδοχο την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, µε προσφορά 
22.981,67 ευρώ. 

28. Ορισµός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιµών 
µονάδος νέων εργασιών για το έργο «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα 
Κουβαρά». 

415 Οµόφωνα ορίζει επιτροπή ως εισήγηση υπηρεσίας, 
αποτελούµενη από τις/τους κ.κ.  
Τακτικά Μέλη  
1. Καραγεώργος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος 
των υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ∆ήµου 
Σαρωνικού.  
2. Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
υπάλληλος των υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
∆ήµου Σαρωνικού. 
3. Βιτώρος Ευάγγελος, Πτυχ. Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 
υπάλληλος των υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
∆ήµου Σαρωνικού. 
Αναπληρωµατικά Μέλη  
1.Φινέτη Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός. Α.Π.Θ 
∆ιευθύντρια της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
∆ήµου Σαρωνικού. 
2. Φιλίππου Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικόσ Ε.Μ.Π 
υπάλληλος των υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
∆ήµου Σαρωνικού. 
3. Πετούρη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος 
Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Μαρκοπολου.  
 

29. Ορισµός αναπληρωµατικών µελών επιτροπής 
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την 
«Προµήθεια οχηµάτων για την πολιτική προστασία» 
(σχετ. η αριθ. 334/16 απόφαση της Ο.Ε.). 

416 Οµόφωνα ορίζει αναπληρωµατικά µέλη τους παρακάτω: α) 
Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός, β) 
Καραγεώργο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό και γ) Φιλίππου 
Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό. 

30. Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής του έργου 
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο 
αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά 
∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση πίστωσης  

417 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 
11.300,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 
Κ.Α. 25-7312.003 

                                                                                                                                                                                              

Καλύβια 24-11-2016 
 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


