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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων ∆΄ τριµήνου 

για τον έλεγχο υλοποίησης του                       

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

21 Οµόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων ∆΄ τριµήνου 

2016, ως εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο ∆ήµο 

Σαρωνικού, στις ∆ηµοτικές Κοινότητες και την 

Τοπική Κοινότητα Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού. 

22 Οµόφωνα: α) συστήνει πάγια προκαταβολή για τον 

∆ήµο Σαρωνικού, ποσού 4.000,00 ευρώ και ορίζει 

υπόλογο την υπάλληλο Πεδιώτη Ελισσάβετ, β) 

συστήνει πάγια προκαταβολή για τις δηµοτικές 

κοινότητες και την τοπική κοινότητα Κουβαρά ως εξής: 

3.000,00 ευρώ για την ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων, 

2.000 ευρώ για κάθε µία από τις δηµοτικές κοινότητες 

Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας και 1.000,00 

ευρώ για την τοπική κοινότητα Κουβαρά, µε υπολόγους 

τους προέδρους αυτών.  

Ψηφίζει –διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 14.000 € 

σε βάρος του Κ.Α.00-8251.001 του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου έτους 2017. 

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση 

πίστωσης, καθορισµός τρόπου ανάθεσης και 

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)».  

23 Οµόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθ. 

µελ. 3/17), εγκρίνει την δαπάνη, ψηφίζει πίστωση 

συνολικού ποσού 2.318.183,28 ευρώ ως εξής:  

Ποσό    324.969,70 ευρώ στον Κ.Α. 60-6635.001 

Ποσό 1.993.213,58 ευρώ στον Κ.Α. 60-6481.001 και 

καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως συνηµµένο 

σχέδιο υπηρεσίας. 

Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει µε διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό. 

4. Έγκριση µελέτης, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση 

24 Οµόφωνα εγκρίνει την µελέτη, εγκρίνει την δαπάνη, 

ψηφίζει πίστωση µόνο για τον ∆ήµο Σαρωνικού 



πίστωσης για την «Προµήθεια του συνόλου των 

ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των 

Νοµικών Προσώπων αυτού» 

συνολικού ποσού 39.500,00 ευρώ ως εξής:  

Ποσό 23.800,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6063.001  

Ποσό 12.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6063.001 

Ποσό   3.700,00 ευρώ στον Κ.Α. 35-6063.001 και 

καταρτίζει τους όρους του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού ως συνηµµένο σχέδιο υπηρεσίας. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την «παροχή υπηρεσιών 

Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισµών του 

∆ηµοσίου µέσω του ∆ιαδικτύου».  

25 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.860,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6451 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017 και αναθέτει στην εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

6. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση ∆ηµοτικού 

Φωτισµού στην οδό Αγίου Ανδρέα στην ∆.Κ. 

Αναβύσσου. 

26 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.109,06 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

7. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση ∆ηµοτικού 

Φωτισµού στην ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας (Αγ. 

Φωτεινής και Ανεµώνης). 

27 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.455,44 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

8. Ψήφιση πίστωσης για σύνδεση νέας παροχής 

ηλεκτροδότησης τµήµατος οδού Προφάρτας στη 

∆.Κ. Καλυβίων. 

28 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 293,35 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

9. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού 

φωτισµού στη ∆.Κ. Σαρωνίδας (οδός Σκύρου 

από Ολύµπου έως Πίνδου). 

29 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 214,66 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

10. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση ∆ηµοτικού 

Φωτισµού στην ∆.Κ. Καλυβίων (οδός Αγάπης). 

30 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 150,82 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

11. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση ∆ηµοτικού 

Φωτισµού (τοποθέτηση Φ.Σ.) στη ∆.Κ. Κουβαρά 

(οδός Αγίου Φανουρίου). 

31 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.467,60 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

12. Ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες για καθαριότητα 

φρεατίων, υδατοσυλλεκτών κ.λ.π» 

32 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.990,88 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 25-6275.001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ψυχρής 

ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού 

δικτύου». 

33 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1997,64 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 30-6662.006 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια σακουλών για 34 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.997,32 ευρώ σε 



τους κάδους απορριµµάτων κοινοχρήστων 

χώρων. 

βάρος του Κ.Α. 20-6634.002 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια εκτυπώσεων, 

εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και φωτοτυπικών 

εργασιών για της υπηρεσίες του ∆ήµου». 

35 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 10-6615.001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

16. Λήψη απόφασης περί συµψηφισµού οφειλών της 

εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

36 Οµόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του τµήµατος 

Εσόδων ήτοι τον συµψηφισµό, ήτοι αναδροµική οφειλή 

της εν λόγω εταιρείας, ποσού 177.366,30 ευρώ.   

Όσον αφορά το αίτηµα της εταιρείας περί µείωσης του 

συντελεστή καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον συνυπολογισµό 

των αναδροµικών χρεώσεων µε µειωτικό συντελεστή. 

17. Λήψη απόφασης επί επιστολής της ALPHA BANK 

«περί παράτασης άδειας χρήσεως κοινοχρήστου 

χώρου για τα ΑΤΜ στην Παλαιά Φώκαια και στο 

Λαγονήσι». 

37 Οµόφωνα αποδέχεται το αίτηµα, ήτοι παρατείνει την 

άδεια χρήσεως για µία διετία µέχρι 31-12-2018, έναντι 

του ιδίου ετήσιου µισθώµατος χρήσεως χώρου 

2.000,00 ευρώ για κάθε ένα εξ αυτών. 

18. Λήψη απόφασης επί αίτησης Αδάµη Μιχαήλ, 

Αντιδηµάρχου για  νοµική στήριξη του από την 

δικηγόρο του ∆ήµου. 

38 Οµόφωνα αποδέχεται την αίτηση του Αδάµη Μιχαήλ και 

ορίζει για νοµική στήριξή του τη Νοµική Σύµβουλο  του 

∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

19. Λήψη απόφασης επί αίτησης Σωφρόνη 

Γεώργιου, ∆ηµάρχου για  νοµική στήριξη του 

από την δικηγόρο του ∆ήµου. 

39 Οµόφωνα αποδέχεται την αίτηση του ∆ηµάρχου 

Σωφρόνη Γεώργιου και ορίζει για νοµική στήριξή του τη 

Νοµική Σύµβουλο  του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

20. Έγκριση της αριθ. 34/2017 απόφασης ∆ηµάρχου 

περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση 

Θωµά Μπασιακούρα). 

40 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση, ήτοι ορίζει 

πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου τη Νοµική Σύµβουλο 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

21. Έγκριση της αριθ. 35/2017 απόφασης ∆ηµάρχου 

περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση 

Κων/νας Χατζηκυριάκου). 

41 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση, ήτοι ορίζει 

πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου τη Νοµική Σύµβουλο 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                                              

Καλύβια 21-02-2017 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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