
  

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου  

δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΣΩΤΗΡΧΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

83 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική Σύµβουλο 

του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

2. Ε.Η.∆.  Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ 

και λοιπών. 

84 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική Σύµβουλο 

του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

3. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής Α∆ΑΜΗ ΚΛΕΙΟΥΣ και 

λοιπών. 

85 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τη Νοµική Σύµβουλο 

του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

4. Ε.Η.∆. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

∆ήµου Σαρωνικού 

86 Οµόφωνα εγκρίνει τις γενόµενες δαπάνες και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 2.100,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. ,  

10-6411.001, 20-6411.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

έτους 2017.   

5. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«Επισκευής - συντήρησης µεταφορικών µέσων του 

∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης  

87 Οµόφωνα αναθέτει ως συνηµµένη απόφαση της επιτροπής 

της Απόφασης Υπ. Προεδρίας 3373/390/1975 εδ. 6 αρθ. και  

ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 23.485,60 ευρώ ως 

παρακάτω:  

Ποσό     398,04 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.001 

Ποσό  1.344,16 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.003 

Ποσό 15.982,36 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.001 

Ποσό   5.607,90 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.003 

Ποσό     153,14 ευρώ στον Κ.Α.  35-6263.003 

6. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ποδοσφαίρου ∆.Ε. 

Αναβύσσου». 

88 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.999,56 ευρώ σε βάρος 

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

2017. 

7. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώµατα µηχανηµάτων 

για καθαρισµό Κοινοχρήστων Χώρων (bobcat για 

89 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 124,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6233.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 



καθαρισµό κοινοχρήστου χώρου έξω από το ∆ηµοτικό 

Σχολείο στην Παλαιά Φώκαια)». 

2017. 

8. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Αµοιβές για 

µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση και 

µαγνητοσκόπηση Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου». 

90 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 19.950,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6117.010 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2017. 

9. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια λοιπών 

εξοπλισµών (Θερµοψύκτη και φίλτρα νερού)». 

91 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.047,80 ευρώ σε βάρος 

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

2017, για το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο. 

10. Εισήγηση περί έγκρισης του «Master Plan: Πρόταση 

χρηµατοδότησης (feasibility study), για Ενεργειακή 

Αναβάθµιση-Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων χώρων 

(Οδοφωτισµός) του ∆ήµου». 

92 Οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την έγκριση 

του «Master Plan: Πρόταση χρηµατοδότησης (feasibility 

study), για Ενεργειακή Αναβάθµιση-Αυτοµατοποίηση 

Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων χώρων 

(Οδοφωτισµός) του ∆ήµου», µε την επιφύλαξη στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να εκφράσουν εκτενέστερα τις απόψεις τους. 

Αναφορικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της ανωτέρω 

πρότασης αποφασίζει όπως η απόφαση αυτή ληφθεί από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

11. Εισήγηση περί 2ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου έτους 2017. 

93 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση της 

δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για «Αντικατάσταση ελαστικών 

µεταφορικών µέσων». 

94 Οµόφωνα εγκρίνει α) τις τεχνικές προδιαγραφές, β) την 

δαπάνη, γ) Ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 73.928,80 ευρώ 

ως παρακάτω: 

Ποσό      3.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.002 

Ποσό      6.900,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.002 

Ποσό    44.528,80 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.002 

Ποσό    10.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.002 

Ποσό      3.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6263.002 

Ποσό      6.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.002 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Επισκευή ελαστικών 95 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 12.380,00 ως 



µεταφορικών µέσων». παρακάτω:  

Ποσό     500,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.005 

Ποσό     500,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.005 

Ποσό  7.300,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.005 

Ποσό  2.180,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.005 

Ποσό     100,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6263.005 

Ποσό  1.800,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.005 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισµού». 

96 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.999,89 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6634.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2017. 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια επίπλων και σκευών 

(µηχανή καφέ φίλτρου-βραστήρας)». 

97 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 297,60 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-7133.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2017. 

16. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προµήθεια 

αντλητικών συστηµάτων και εξαρτηµάτων (επισκευή 

αντλίας της γεώτρησης ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ της ∆.Ε. Καλυβίων 

και επισκευή και βελτίωση βανοστασίου δεξαµενής στο 

Τουρκολίµανο ∆.Ε. Παλαιάς Φώκαιας)». 

98 Οµόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει την εν λόγω 

προµήθεια στην εταιρεία ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί 

του ποσού των 12.697,60 ευρώ.  

Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.697,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

25-7131.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 

17. Έγκριση 1ου λογαριασµού της µελέτης «Τοπογραφικές 

εργασίες για την ίδρυση νέου Κοιµητηρίου στη θέση 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ∆.Ε. Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού». 

99 Οµόφωνα εγκρίνει τον εν λόγω λογαριασµό, ποσού 

14.169,60 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 45-7412.009 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2017 για την εξόφλησή του. 

18. Έγκριση 2ης εντολής πληρωµής του έργου «Επισκευή 

και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και 

Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων» 

και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

100 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής, ποσού 

21.000,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 15-7332.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 

2017 για την εξόφλησή της. 

19. Ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το 

έργο "Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Σαρωνίδας και 

γύρω περιοχής" λόγω µη ανάρτησης διεξαγωγής του 

διαγωνισµού στο "∆ιαύγεια" 

101 Οµόφωνα ακυρώνει την διαδικασία, λόγω µη ανάρτησης της 

διεξαγωγής του διαγωνισµού στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 



20. Ορισµός επιτροπής διαγωνισµού για το έργο «Επισκευή 

και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και 

προαύλιων ∆ήµου Σαρωνικού». 

102 Οµόφωνα ορίζει επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους κ.κ. α) 

Καραγεώργο Γεώργιο, ως Πρόεδρο Πολιτικό Μηχανικό 

υπάλληλο Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού β)Φιλίππου Μιχαήλ, 

Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλο Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού και γ) 

Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

υπάλληλο Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού. 

Αναπληρωµατικά µέλη  

Α) Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός 

υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού β) Φινέτη Αικατερίνη, 

Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού και 

γ) Νικέλλη Σαπφώ, Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. 

∆ήµου Μαρκοπούλου 

21. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (αγωγή 

υπαλλήλων Καββαδία και λοιπών) 

103 Οµόφωνα ορίζει τον Τσούνη Κων/νο δικηγόρο Αθηνών και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 620,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-

6111.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 31-03-2017 

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


