
 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21-06-2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Αναµόρφωση (5η) προϋπολογισµού ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2017. 

183 Οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την  5η  

αναµόρφωση του προϋπολογισµού, ως εισήγηση 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-

Προµηθειών 

2. Εισήγηση περί επιβολής τέλους 

παρεπιδηµούντων έτους 2018 (αρθ. 6 παρ. 2 Ν. 

1080/80). 

184 Οµόφωνα εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή 

τέλους παρεπιδηµούντων για το έτος 2018. 

3. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιµολογίων µηνός ΜΑΪΟΥ 2016. 

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

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπως εµφανίζονται 

στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων µηνός ΜΑΪΟΥ 2017 

του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

4. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 

πυροσβεστήρων για τα ∆ηµοτικά κτίρια και 

συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων των 

∆ηµοτικών κτιρίων (αναγοµώσεις κλπ). 

186 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.566,80 ευρώ 

ως παρακάτω:  

Ποσό 1.791,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.004 
Ποσό    775,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.006 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση 

ανελκυστήρων ∆ηµοτικών κτιρίων». 

187 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.993,92 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6264.004 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

οδικού δικτύου ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά 

∆ήµου Σαρωνικού». 

188 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 30-6262.004 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ειδικών 

πινακίδων ενηµέρωσης επικινδυνότητας 

εκδήλωσης πυρκαγιάς». 

189 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 70-6654.002 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Αµοιβές ιατρού εργασίας 

στο ∆ηµαρχείο». 

190 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6117.002 

9. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» (ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ∆.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

191 Οµόφωνα λόγω του επείγοντος αναθέτει στην εταιρεία ΚΥΡ. 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί του ποσού των 15.103,20 ευρώ 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-7131.002  

10. Ψήφιση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (∆.Ε. Κουβαρά)». 

192 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.488,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 10-7135.004 

11. Ψήφιση πίστωσης για «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 193 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 412,72 ευρώ σε βάρος του 



ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ> 

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕ∆Α 

ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ & ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ)» 

Κ.Α. 15-6662.002 

12. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 

έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 

προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

194 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 2.118,40 

ευρώ και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α.  
20-6411.001 

13. Ψήφιση πίστωσης για τροποποίηση-µεταφο 

δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού, λόγω 

αποκατάστασης της οδού Γ. ΣΙ∆ΕΡΗ 

(ΚΟΥΒΑΡΑΣ). 

195 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.997,64 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6211.002 

14. Ψήφιση πίστωσης για τοποθέτηση κολώνας 

δηµοτικού φωτισµού επί της οδού Σοφούλη ∆. 

Ε. Καλυβίων. 

196 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.111,04 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-7325.002 

15. Συµµόρφωση µε την αριθ. 2848/2017 διαταγή 

πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθήνας (υπόθεση αποζηµίωσης Βασιλείου ∆ηµ. 

λόγω ρυµοτοµίας). 

197 Οµόφωνα συµµορφώνεται µε την εν λόγω διαταγή πληρωµής 

και ψηφίζει α) πίστωση ποσού 33.289,38 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.    και β) πίστωση ποσού 666,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

µε την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα παραιτηθεί από τους 

τόκους. 

16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για 

την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ», περί ανακήρυξης προσωρινού µειοδότη. 

198 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό και κηρύσσει 

προσωρινό µειοδότη την Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. , του οποίου η 
προσφορά ανέρχεται µέχρι του ποσού των 70.258,40 ευρώ. 

17. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών (αριθ. µελ. 24/17), καθορισµός 

τρόπου ανάθεσης, ψήφιση πίστωσης και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Επισκευή-

συντήρηση µεταφορικών µέσων-µηχανηµάτων 

έργου». 

199 Οµόφωνα εγκρίνει α) τη διενέργεια µε ανοιχτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό της εν λόγω υπηρεσίας, β) τις τεχνικές 
προδιαγραφές, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 

212.992,32 ευρώ ως παρακάτω:  

Στον Κ.Α. 10-6263.001 ποσό    4.999,68 ευρώ.  

Στον Κ.Α. 15-6263.001 ποσό   29.999,32 ευρώ. 

Στον Κ.Α. 20-6263.001 ποσό 109.999,16 ευρώ. 
Στον Κ.Α. 25-6263.001 ποσό   19.999,96 ευρώ. 

Στον Κ.Α. 30-6263.001 ποσό     3.999,00 ευρώ.    

Στον Κ.Α. 70-6263.001 ποσό     7.999,24 ευρώ. 

Στον Κ.Α. 10-6263.003 ποσό     1.998,88 ευρώ. 

Στον Κ.Α. 15-6263.003 ποσό     3.999,00 ευρώ. 
Στον Κ.Α. 20-6263.003 ποσό   19.999,96 ευρώ. 

Στον Κ.Α. 25-6263.003 ποσό     4.999,68 ευρώ. 



Στον Κ.Α. 30-6263.003 ποσό     2.999,56 ευρώ. 

Στον Κ.Α. 70-6263.003 ποσό     1.998,88 ευρώ. 

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη µίσθωση 

οικήµατος για την στέγαση των Κοινωνικών 

∆οµών του ∆ήµου Σαρωνικού. 

200 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 
συνηµµένο σχέδιο. 

19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 

γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

201 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

συνηµµένο σχέδιο. 

20. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 

γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

202 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

συνηµµένο σχέδιο. 

21. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών 

χαρών ∆ήµου Σαρωνικού». 

203 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

συνηµµένο σχέδιο. 

22. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου 

«Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού 

Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

204 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως 

συνηµµένο σχέδιο. 

23. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 

γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

205 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους 

κ.κ. α) Παπαϊωάννου Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό 

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

γ) Καραγεώργο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλος Τ.Υ. 

∆ήµου Σαρωνικού.   

Αναπληρωµατικά µέλη  

Α) Βιτώρος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού β) ∆ασκαλάκη Αριστέα, 

Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Μαρκοπούλου 

Γ) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. 

∆ήµου Σαρωνικού 

24. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 

γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

206 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους 

κ.κ. α) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλος 

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

∆ήµου Σαρωνικού και γ) Καραγεώργο Γεώργιο, Πολιτικό 

Μηχανικό υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού.   

Αναπληρωµατικά µέλη  

Α) Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός β) 

Βιτώρος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος 



Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού γ) Νικέλη Σαπφώ, Τοπογράφος 

Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Μαρκοπούλου 

25. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών 

χαρών ∆ήµου Σαρωνικού». 

207 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους 
κ.κ. α) Φινέτη Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ∆ήµου 

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

Παπαϊωάννου Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλος 

Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού  και γ) Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχανολόγο 

Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού.   
Αναπληρωµατικά µέλη 

Α) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλος Τ.Υ. 

∆ήµου Σαρωνικού  υπάλληλος Τ.Υ. β) Νικέλη Σαπφώ, 

Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Μαρκοπούλου  

και γ) Καραγεώργο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλος 

Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

26. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού 

Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

208 Οµόφωνα συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τις/τους 
κ.κ. α) Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού β) Παπαϊωάννου 

Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου 

Σαρωνικού γ) Φιλίππου Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός 

υπάλληλος Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

Αναπληρωµατικά µέλη  
α) Φινέτη Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος Τ.Υ. 

∆ήµου Σαρωνικού 

β) Καραγεώργος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος 

Τ.Υ. ∆ήµου Σαρωνικού 

γ) ∆ασκαλάκη Αριστέα, Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος 
Τ.Υ. ∆ήµου Μαρκοπούλου 

27. Ορθή επανάληψη της αριθ. 156/17 απόφασης 

της οικονοµικής επιτροπής ∆ήµου Σαρωνικού 

(ως προς την παρ. 2 στο αποφαντικό «ο 

διαγωνισµός θα επαναληφθεί µε τους ίδιους 

όρους»). 

209 Οµόφωνα διορθώνει την εν λόγω απόφαση, ήτοι απαλείφει 

την παρ. 2 στο αποφαντικό µέρος αυτής. 

28. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη αγωγής 

αναγνώρισης ανυπαρξίας δικαστικής απόφασης 

(υπόθεση αγωγής εταιρείας 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ-ΤΗΛΕΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ 

κατά της πρώην κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας). 

210 Οµόφωνα αναβάλει αυτό. 

29. Ε.Η.∆. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 211 Οµόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθ. µελ. 

/17), εγκρίνει την δαπάνη, ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 



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)». 

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. 

30. Ε.Η.∆. Ορισµός τεχνικού συµβούλου ενώπιον 

του 30ου (πρώην 32ου) Τακτικού Ανακριτικού 

Τµήµατος του Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση 

ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ διάταξη διενέργειας 

πραγµατογνωµοσύνης) και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

212 Οµόφωνα ορίζει τεχνικό σύµβουλο τον  Γκανά Φώτιο του 

Σταµατίου, ∆ικαστικός Γραφολόγος Εγγεγραµµένος στον 

Κατάλογο Πραγµατογνωµόνων-∆ικαστικών Γραφολόγων του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, Πειραιώς. 

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

6492.003 για την αµοιβή του ανωτέρω. 

31. Ε.Η.∆. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου 

(υπόθεση ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ). 

213 Οµόφωνα ορίζει τον δικηγόρο Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα, η 

αµοιβή του οποίου θα καταβληθεί ανάλογα µε τις ώρες 

απασχόλησης του και θα ψηφιστεί µε νεώτερη απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 23-06-2017 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  

 

 

                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


