
  

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 15-05-2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες συλλογής 

µεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από 

προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των ∆.Ε. 

Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας του 

∆ήµου Σαρωνικού». 

151 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.782,64 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6262.004 

2. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες συλλογής 

µεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από 

προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των ∆.Ε. 

Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

152 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.782,64 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6262.003. 

3. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και 

επισκευή καµερών για το σύστηµα παρακολούθησης 

ασφαλείας των ∆ηµοτικών Κτιρίων». 

153 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 719,20 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6265.005. 

4. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριµήνου για 

τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2017. 

154 Οµόφωνα συντάσσει και υποβάλλει προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, την έκθεση εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου 

2017, ως εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του 

∆ήµου Σαρωνικού. 

155 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, την έκδοση των 

σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και 

ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ στον 

Κ.Α. 20-6411.001 

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια 

διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής». 

156 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής, ήτοι κηρύσσει 

άγονο τον διαγωνισµό και αποφασίζει την επανάληψη του 

διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 



7. Λήψη απόφασης περί µαταίωσης της διενέργειας 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια του 

συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού 

και των Νοµικών Προσώπων αυτού». 

157 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής, ήτοι 

αποφασίζει την µαταίωση της διαδικασίας και νέο διαγωνισµό 

µε νέους όρους διακήρυξης. 

8. Έγκριση 14ης εντολής πληρωµής του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική 

Κοινότητα Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

158 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής και ψηφίζει 

πίστωση ποσού 91.919,34 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 60-

7341.001. 

9. Αίτηση Αδάµη Μιχαήλ, πρώην Αντιδηµάρχου 

Σαρωνικού, για νοµική στήριξή του από την ∆ικηγόρο 

του ∆ήµου (αρθ.244 Ν. 3852/10). 

159 Οµόφωνα αποδέχεται την εν λόγω αίτηση και ορίζει τη 

δικηγόρο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη 

10. Λήψη απόφασης α) για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου,  β) για έγκριση 17 προσφυγών του ∆ήµου 

κατά ισάριθµων αποφάσεων επιβολής προστίµων 

λιµεναρχείου και γ) για παράσταση κατά την εκδίκασή 

τους. 

160 Οµόφωνα εγκρίνει τις εν λόγω προσφυγές και ορίζει τη 

Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη για να 

παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 18-05-2017 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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