
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 36η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
1. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισµού για την «Ασφάλιση µεταφορικών 
µέσων και Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) του 
∆ήµου Σαρωνικού» περί κατακύρωσης της εν 
λόγω υπηρεσίας. 

423 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, ήτοι 
κατακυρώνει την «Ασφάλιση µεταφορικών µέσων και 
Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) του ∆ήµου Σαρωνικού» 
στην εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ. 

2. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής 
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για 
την «Προµήθεια οχηµάτων για την Πολιτική 
Προστασία». 

424 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, ήτοι 
αναδεικνύει ως προσωρινό µειοδότη την εταιρεία 
Α∆ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που 
προσέφερε το ποσό των 67.833,00 ευρώ. 

3. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 
δηµοτικού φωτισµού (3 φωτιστικά σώµατα στην 
οδό ΘΥΜΑΡΙ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ). 

425 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 440,20 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. µελ. 
9/16), ψήφιση πίστωσης, καθορισµός τρόπου 
ανάθεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
«Προµήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και 
βασικής υλικής συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 
(ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής 
Αττικής για τα Υποέργα: Είδη Τροφίµων και Είδη 
Βασικής Υλικής Συνδροµής της Πράξης 
«Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής, διοικητικές δαπάνες 
και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016» 
Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 
5000181)». 

426 Οµόφωνα αναβάλει αυτό. 

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για 
την κατακύρωση της  «Προµήθειας του συνόλου 
των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και 
των Νοµικών Προσώπων αυτού (µόνο για τα 
είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και 
αρτοποιείου)». 

427 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, ήτοι 
κατακυρώνει την προµήθεια των ειδών κρεοπωλείου 
στον ΧΑΤΖΗΛΙΑ∆Η ΙΩΑΚΕΙΜ. 

6. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

428 ΟΜΟΦΩΝΑ, εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 
συνολική πίστωση ποσού 3.816,56 € σε βάρος των Κ.Α. 



πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

25-6265.001, Κ.Α. 00-6331.001, Κ.Α. 10-6411.001, 
Κ.Α. 00-6221, Κ.Α. 15-6263.003, Κ.Α. 20-6411.001, 
Κ.Α 20-6263.003. 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων» 
(∆ηµαρχιακό Κατάστηµα ∆ήµου Σαρωνικού και 
Κοινοτικό Κατάστηµα Αναβύσσου). 

429 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.998,88 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 10-6262.001 για ηλεκτρολογικές 
εργασίες στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο ∆ήµου Σαρωνικού 
και στο Κοινοτικό Κατάστηµα ∆.Ε Αναβύσσου. 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Αµοιβή του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς για τη σύνταξη ειδικής 
µελέτης για τη δηµιουργία Ανοικτού ∆ηµοτικού 
Πανεπιστηµίου Σαρωνικού” και ανάθεση στον 
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε την επωνυµία 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(ΚΕΠΠ). 

430 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 25.000,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 15-6141.001 και αναθέτει στον Ειδικό 
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ). 

9. Ψήφιση πίστωσης «Λοιπού εξοπλισµού» 
(αντιολισθητικός διάδροµος για το ∆ηµαρχιακό 
Μέγαρο». 

431 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 10-7135.001. 

10. Αντιλογισµός πιστώσεων σύµβασης «∆απάνες 
καθαρισµού υαλοπινάκων ∆ηµοτικών Κτιρίων 
(∆ιαδικασία ανάθεσης, απόφ. Ο.Ε. 89/16, 
σύµβαση 18/04/2016-18/04/2017» λόγω 
συνταξιοδότησης του αναδόχου και ψήφιση νέας 
πίστωσης. 

432 Οµόφωνα αντιλογίζει το ποσό που ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 89/16 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και 
ψηφίζει νέα πίστωση ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 10-6274.001 

11. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κοινοχρήστων 
(συντήρηση ανελκυστήρα Κοινοτικό ιατρείο 
Σαρωνίδας σχ. Αποφ. ∆.Σ. 78/13). 

433 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 37,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6279.001. 

12. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων». 

434 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.495,44 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 45-6662.001. 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια κλιµατιστικών 
Μηχανηµάτων» (για το ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΙΩΝ). 

435 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής κτιρίων» (για το 
γήπεδο της Παλαιάς Φώκαιας). 

436 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 15-6661 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 
συστήµατος υπογειοποίησης κάδων προσωρινής 
απόθεσης απορριµµάτων». 

437 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.480,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 20-6262.005. 

16. Ψήφιση πίστωσης για «Υπηρεσίες διαδραστικής 
ενηµέρωσης των πολιτών για τις δράσεις του 
Προγράµµατος ΤΕΒΑ µε χρήση νέων ψηφιακών 

438  Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 60-6224.001 



τεχνολογιών και διασύνδεσης µε µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)”. 

17. Ψήφιση πίστωσης για δηµοσιεύσεις 
(ενηµερωτικό πρόγραµµα). 

439 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 620,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6463.001 για δηµοσίευση 
ενηµερωτικού χριστουγεννιάτικου προγράµµατος 
∆ήµου Σαρωνικού. 

18. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού 
φωτισµού (νέα παροχή ΦΟΠ Λόφος Αγίας 
Ειρήνης Π. Φώκαιας). 

440 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 336,51 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 20-7325.002. 

19. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών 
Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού». 

441 Οµόφωνα συγκροτεί την εν λόγω επιτροπή 
αποτελούµενη από τους κ.κ. α) Καραγεώργο Γεώργιο, 
Πολιτικό Μηχανικό, β) Παπαϊωάννου Αναστάσιο, 
Τοπογράφο Μηχανικό και γ) Φιλίππου Μιχαήλ, 
Τοπογράφο Μηχανικό. 

20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου 
της ποιότητας υλικών του έργου «Επισκευή και 
Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού». 

442 Οµόφωνα συγκροτεί την εν λόγω επιτροπή 
αποτελούµενη από τους κ.κ. α) Παπαϊωάννου 
Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό, β) Καραγεώργο 
Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό και γ) Βιτώρο Ευάγγελο, 
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

21. Ανάκληση της αριθ. 228/2016 απόφασης περί 
«Έγκρισης δαπανών, ψήφισης πίστωσης και 
έγκρισης έκδοσης σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση 
της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 
Σαρωνικού» (εκ παραδροµής οι αναφερόµενες σ’ 
αυτήν δαπάνες, εγκρίθηκαν εκ νέου µε την 
αριθ.255/16 απόφαση Ο.Ε.). 

443 Οµόφωνα ανακαλεί την αριθ. 228/16 απόφαση, η οποία 
δεν εκτελέστηκε, διότι εκ παραδροµής οι αναφερόµενες 
σ’ αυτήν δαπάνες, εγκρίθηκαν και µε την αριθ. 255/16 
απόφαση 

22. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί εκδίκασης αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ. 

444 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Τσούνη 
Κων/νο και ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6111.001. 

23. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί εκδίκασης ανακοπής και αίτησης 
αναστολής του ∆ήµου Σαρωνικού κατά 
Εµµανουήλ Γεωργοστάθη. 

445 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

24. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ 
ΣΜΑΡΑΓ∆ΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ. 

446 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Χρυσοφώτη 
Σπυρίδωνα και ψηφίζει πίστωση ποσού 290,28  ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 

25. Έγκριση της αριθ. 440/16 απόφασης ∆ηµάρχου 
περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου (αγωγή 
Φώτιου Ελευθεράκη). 

447 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση ήτοι ορίζει 
πληρεξούσια δικηγόρο τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 
Γιαννελάκη Αικατερίνη. 



26. Έγκριση της αριθ. 441/16 απόφασης ∆ηµάρχου 
περί έγκρισης ασκηθείσας ανακοπής και ορισµού 
πληρεξουσίου δικηγόρου (ακύρωση της αρθ. 
2274/2011 ειδοποίησης ∆ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ). 

448 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση ήτοι εγκρίνει 
την ασκηθείσα ανακοπή και ορίζει πληρεξούσια 
δικηγόρο τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 
Αικατερίνη. 

27. Έγκριση της αριθ. 445/16 απόφασης ∆ηµάρχου 
περί ορισµού δικηγόρου για τη νοµική στήριξη 
του πρώην ∆ηµάρχου Πέτρου Φιλίππου  

449 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση ήτοι 
αποδέχεται την αίτηση του πρώην ∆ηµάρχου 
Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου και ορίζει τη Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη για τη 
νοµική στήριξή του. 

                                                                                                                                                                                              

Καλύβια 14-12-2016 
 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


