
  

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 

02-05-2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ανακοπής και 

αίτησης αναστολής κατά της αριθ. 2848/2017 

διαταγής πληρωµής (αποζηµίωση Βασιλείου) 

116 Οµόφωνα την µη άσκηση ανακοπής και αίτησης 

αναστολής, διότι οι εν λόγω εκτάσεις για τις οποίες 

αξιώνουν αποζηµίωση έχουν ήδη καταληφθεί και 

αξιοποιηθεί από τον ∆ήµο. 

2. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. µελ. 

15/17), έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης της προµήθειας 

«Προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων 

ηλεκτροφωτισµού-λαµπτήρων φωτισµού-φωτεινών 

σωλήνων και λαµπτήρων για στολισµό». 

117 Οµόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκρίνει 

την δαπάνη, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας και 

ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 48.921,10 ευρώ ως 

παρακάτω:  

Ποσό 14.982,30 ευρώ στον Κ.Α. 20-6662.001 

Ποσό 23.996,48 ευρώ στον Κ.Α. 20-6662.002 

Ποσό   9.942,32 ευρώ στον Κ.Α. 10-6691.003  

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής  της προµήθειας 

«Προµήθεια του συνόλου των ειδών 

διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των 

Νοµικών Προσώπων αυτού». 

118 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

4. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιµολογίων µηνός Μαρτίου. 

119 Με πλειοψηφία ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους 

Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπως 

εµφανίζονται στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων µηνός 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-

Προµηθειών.  Οι κ.κ. Ζεκάκος και Τζιβίλογλου δήλωσαν 

παρών.  

5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

120 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, την έκδοση των 

σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και 

ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 2.907,02   ευρώ 

στους Κ.Α. 20-6411.001, 70-6322.001, 00-6331.002, 



00-6331.001, 00-6221., 20-6671.001. 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ για τη 

χρηµατοδότηση της ΚΕ∆ΣΑ για το έτος 2017. 

121 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 250.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6738.001. 

7. Ψήφιση πιστώσεων για συµβολαιογραφικά έξοδα 

µεταβίβασης ακινήτου του Γεωργικού 

Συνεταιρισµού Κουβαρά στον ∆ήµο Σαρωνικού 

αποκλειστικά για χρήση σχολικού 

συγκροτήµατος και κλειστού γυµναστηρίου 

στην Κοινότητα Κουβαρά (σχετ. η αριθ. 

108/16 απόφαση της Ο.Ε.). 

122 Οµόφωνα ορίζει τον συµβολαιογράφο Λαυρίου 

Χαραλαµπάκη Ιωάννη για την σύνταξη του συµβολαίου 

και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ 

ως παρακάτω: 

Ποσό  1.080,00 ευρώ  στον Κ.Α. 00-6111.002 

Ποσό     590,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6117.008 

Ποσό     330,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6312 

8. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή πάγιου 

τέλους κτηµατογράφησης για τις νέες 

δηλώσεις ιδιοκτησίας ακινήτων του ∆ήµου στο 

Κτηµατολόγιο. 

123 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.400,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6331.005 

9. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή 

δικαστικών εξόδων σύµφωνα µε την αριθ. 

2188/2016 απόφαση του Συµβουλίου της 

Επικρατείας. 

124 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6492.003. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

φωτεινών πινακίδων». 

125 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 7.998,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 30-6265.003. 

11. Ψήφιση πίστωσης για «∆ιαγραµµίσεις οδικού 

δικτύου». 

126 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 6.997,32 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 30-6262.002 

12. Ψήφιση πίστωσης για τοποθέτηση κολώνας µε 

φωτιστικό σώµα στην οδό ∆ωδεκανήσου περιοχής 

Γαλάζιας Ακτής ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων. 

127 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 794,84 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α.  20-7325.002 

13. Ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού 

σώµατος στην περιοχή Φοινικιάς, ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Καλυβίων. 

128 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 197,16 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 

14. Ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση έξι (6) 

φωτιστικών σωµάτων στην περιοχή Ρέθι ∆ηµοτικής 

129 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 939,39 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 



Κοινότητας Καλυβίων. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του 4ου 

λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση – 

Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµ. της Βιοµηχανικής – 

Βιοτεχνικής περιοχής του ∆ήµου Καλυβίων Θορ.» 

(Σχετ. αποφ. Οικ. Επιτρ. 152/16 και 121/15). 

130 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 23.529,90 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 40-7421.006. 

16. Έγκριση 4ης εντολής πληρωµής της µελέτης 

«Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας». 

131 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 32.923,05 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.  40-7421.020. 

17. Λήψη απόφασης περί ορισµού πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΝΑ 

(ανάθεση υπηρεσιών δηµιουργίας αρχείου 

εργαζοµένων το έτος 2010 των πρώην Κοινοτήτων 

Σαρωνίδας και Κουβαρά). 

132 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

18. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση 

αγωγής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ (υπόθεση πρώην 

∆ήµου Αναβύσσου ζηµία από πτώση κορµού 

δέντρου το 2010). 

133 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 

Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

19. Έγκριση της αριθ. 107/2017 απόφασης ∆ηµάρχου 

περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου . 

134 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση ήτοι ορίζει τη 

Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 04-05-2017 
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