
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου οικονοµικής επιτροπής. 53 Οµόφωνα εκλέγει Αντιπρόεδρο τον σύµβουλο της µειοψηφίας 

κ. Ζεκάκο Ευάγγελο. 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιµολογίων µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017. 

54 Οµόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπως εµφανίζονται 

στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2017 του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-

Προµηθειών 

3. Ορισµός διατάκτη και αναπληρωτή αυτού για την 

ανάληψη υποχρεώσεων για τη λειτουργία του ∆ήµου 

(Π.∆. 80/2016). 

55 Οµόφωνα ορίζει διατάκτη τον ∆ήµαρχο όπως προβλέπεται 

από την νοµοθεσία και αναπληρωτή αυτού τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο κο Μπούτση Βασίλειο. 

4. Συµπληρωµατική απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για 

δέσµευση των ΠΟΕ κατόπιν της ολοκλήρωσης της 1ης 

Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2017. 

56 Οµόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις των Π.Ο.Ε. όπως 

διαµορφώθηκαν µετά την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού 2017. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή –συντήρηση 

µεταφορικών µέσων του ∆ήµου Σαρωνικού. 

57 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 19.719,54 ευρώ 

ως παρακάτω:  

Ποσό    182,80 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.003 

Ποσό  7.128,23 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.001 

Ποσό     127,39 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.003 

Ποσό  7.103,86 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.001 

Ποσό     805,26 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.003 

Ποσό  4.342,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.003 

Ποσό       30,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.003 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Αντικατάσταση ελαστικών 

µεταφορικών µέσων». 

58 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.587,20 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6263.002. 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 

εξοπλισµού (συντήρηση ηχείων ∆ηµοτικής Ενότητας 

Κουβαρά)». 

59 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6265. 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισµού (σκούπες, φαράσια κ.λ.π.)». 

60 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6634.001. 

9. Ψήφιση πίστωσης για  «Συντήρηση και επισκευή 

οδικού δικτύου ∆.Ε. Αναβύσσου, Π.Φώκαιας και 

Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού». 

61 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 30-6262.005 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώµατα υδροφόρων για 

µεταφορά πόσιµου νερού από άλλες δεξαµενές 

ύδρευσης σε δεξαµενές ύδρευσης που παρουσιάζουν 

62 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 17.967,60 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 25-6234.002. 



βλάβη στο αντλητικό τους σύστηµα». 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών µηχανηµάτων (για υπηρεσία πρασίνου)». 

63 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 772,20 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 35-6264.001. 

12. Ψήφιση πίστωσης για «προµήθεια οικοδοµικών 

υλικών». 

64 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 4.990,38 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 30-6662.001. 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 

άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα (και κοινόχρηστα)». 

65 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6279.001 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισµού». 

66 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-7135.003 για την προµήθεια 4 κινητών τηλεφώνων 

για τους Αντιδηµάρχους. 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια πινακίδων 

ονοµατοθεσίας οδών, προµήθεια πινακίδων τροχαίας, 

σήµανσης (ΚΟΚ)-Προµήθεια πινακίδων πληροφοριών 

και ενηµέρωσης-προµήθεια κώνων, κολωνακίων 

κλπ». 

67 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 10.248,60 ευρώ 

ως παρακάτω:  

Ποσό    993,24 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  30-6654.001 

Ποσό  3.997,76 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  30-6654.002 

Ποσό  4.960,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  30-6654.003 

Ποσό     297,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  30-6654.004 

16. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του 10ου 

λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση –µελέτη 

ΓΠΣ-πολεοδόµηση-µελέτη Π/Ε και δηµιουργία ΓΣΠ για 

την διαχείριση των κτηµατ/κών και πολ/κών 

δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής». 

68 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 54.532,64 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 40-7421.018 για την εξόφληση του υπολοίπου του 

εν λόγω λογαριασµού. 

17. Ψήφιση πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 

βιβλιοδετήσεις και φωτοτυπικές εργασίες για την 

ενηµέρωση των δηµοτών».  

69 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.600,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6615.001  

18. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια του συνόλου των 

καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών του 

∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων 

αυτού». 

70 Οµόφωνα 1) εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό , ήτοι κηρύσσει 

άγονο τον διαγωνισµό, 2) αποφασίζει την διεξαγωγή νέου 

διαγωνισµού µε νέα µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) και 3) 

Αποδεσµεύει και αντιλογίζει τα ποσά στους Κ.Α. 10-6641.001, 

15-6641.001, 20-6641.001, 25-6641.001 και 10-6643.001 

που είχαν ψηφιστεί µε τις αριθ. 5 και 8/17 αποφάσεις της 

οικονοµικής επιτροπής. 

19. Ψήφιση πιστώσεων για την «Προµήθεια καυσίµων & 

λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και την 

προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ∆ηµοτικών Κτιρίων 

του ∆ήµου Σαρωνικού για το διάστηµα µέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών  του 2ου Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου µας. 

71 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 98.000,00 ευρώ 

ως παρακάτω:  

Ποσό 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6641.001 

Ποσό 15.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6641.001 

Ποσό 55.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6641.001 

Ποσό 15.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6641.001 

Ποσό   3.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6643.001 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.959,95€ στον ΚΑ 10- 72 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.959,95 ευρώ σε βάρος 



6643.001 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για 

θέρµανση δηµοτικών κτιρίων» και έγκριση έκδοσης 

Χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στην δικαιούχο 

εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε. που αντιστοιχεί στο 

συνολικό ποσό 1.959,95€. 

του Κ.Α. 10-6643.001 και εγκρίνει την έκδοση του σχετικού 

χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου ΑΦΟΙ Γ. 

ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.  

21. Ανάκληση της αριθ. 194/16 απόφασης Οικονοµικής 

Επιτροπής περί «Κατάρτισης όρων διακήρυξης του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»», λόγω αλλαγής µελέτης µετά από 

παρατηρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. 

73 Οµόφωνα ανακαλεί την αριθ. 194/16 απόφαση, λόγω 

αλλαγής µελέτης µετά από παρατηρήσεις της Περιφέρειας 

Αττικής. 

22. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».  

74 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

συνηµµένο σχέδιο. 

Το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής 

και η ψήφιση της πίστωσης θα γίνεται ανάλογα µε τη 

χρηµατοδότηση σε βάρος του ΚΑ 15-7321.004. 

23. Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 

αναδόχου του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

75 Οµόφωνα εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά του 

αναδόχου του έργου IRKAT ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. 

24. Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 

αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού 

Γ. Σιδέρη ∆.Ε. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

76 Οµόφωνα εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά του 

αναδόχου του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

25. Ε.Η.∆. Επιστροφή από χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ 

οικονοµικού έτους 2012 µη επιλέξιµου ΦΠΑ µετά την 

ολοκλήρωση της πράξης για το έργο «Αντικατάσταση 

δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και επέκταση 

δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» µε κωδικό ΟΠΣ 296316 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ», σύµφωνα 

µε την αριθ. 671/3-3-2017 απόφαση της Περιφέρειας 

Αττικής Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ. 

77 Οµόφωνα αποφασίζει την εν λόγω επιστροφή ΦΠΑ και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 212.248,42 ευρώ στον Κ.Α. 25-

8263.001 και πίστωση ποσού 929,08 ευρώ στον Κ.Α. 00-

6823. 

26. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «έξοδα µεταφοράς 

αγαθών φορτοεκφορτωτικά (µεταφορά οχήµατος µε 

γερανό)». 

78 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6412 για τυχόν µεταφορά  οχηµάτων του ∆ήµου 

σε περίπτωση βλάβης-ακινητοποίησης. 

27. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή ενστάσεων και 

δηλώσεων ιδιοκτησίας για ιδιοκτησίες του ∆ήµου στο 

Εθνικό Κτηµατολόγιο. 

79 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.400,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6331.009 

28. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για έναντι εξόφληση της 4ης 

εντολής πληρωµής της µελέτης «Κτηµατογράφηση-

Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής Β΄ κατοικίας 

80 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 50.000,00 ευρώ για την 

έναντι εξόφληση της εν λόγω εντολής πληρωµής σε βάρος 

του Κ.Α. 40-7421.010 . 



περιοχής παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων 

Θορικού». 

29. Αίτηση Γκέραλη Σάββα περί νοµικής στήριξης από την 

∆ικηγόρο του ∆ήµου. 

81 Οµόφωνα αποδέχεται την αίτηση και ορίζει τη δικηγόρο του 

∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

30. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών 

ελαιοχρωµατισµού, υλικών σιδηροκατασκευών και 

προµήθεια ξυλουργικών 

82 Οµόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση 12.998,00 ευρώ ως 

παρακάτω:  

Ποσό  3.999,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6661.001 

Ποσό  5.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6661.002 

Ποσό  3.999,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-6661.003 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 24-03-2017 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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