
 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 06-06-2017 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Υποβολή αίτησης ακύρωσης και αίτησης 

αναστολής κατά του διαγωνισµού της ΕΤΑ∆ Α.Ε. απ 

3973/23.5.2017 για τη µίσθωση 10 θέσεων στις 

αλυκές Αναβύσσου που παρατάθηκε µε την απ 

4336/2.6.2017 απόφαση για 14.6.2017 καθώς και 

αίτηση ασφαλιστικών µέτρων (ρύθµιση κατάστασης 

για την διαχείριση της παραλίας των Αλυκών) 

167 Οµόφωνα 1) εγκρίνει την υποβολή αίτησης ακύρωσης και 

αίτησης αναστολής και προς τούτο ορίζει τον ∆ικηγόρο 

Κατερινόπουλο Κων/νο, η αµοιβή του οποίου θα οριστεί από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, β) εγκρίνει την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών µέτρων και γ) αναθέτει στην δικαστική 

επιµελήτρια Πυττερού Καλοµοίρα την επίδοση των σχετικών 

εγγράφων και ψηφίζει πίστωση ποσού 173,60 ευρώ (τρεις 

επιδόσεις) σε βάρος του Κ.Α. 00-6116. 

2. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες για 

µυοκτονίες και απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων» 

168 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 186,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 10-6279.002 για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης 

για το κτίριο της Κοινότητας της Παλαιάς Φώκαιας  

3. Ε.Η.∆. Έγκριση διενέργειας, δαπάνης, ψήφιση 

πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτηµάτων και λογισµικού-Προµήθεια 

εκτυπωτών και σαρωτών κ.λ.π.». 

169 Οµόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας µε 

συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίνει τη δαπάνη, που ανέρχεται 

στο ποσό των 43.253,68 ευρώ, εγκρίνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές (αριθ. µελ. 2/17), καταρτίζει τους όρους της 

διακήρυξης ως σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 43.253,68 ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό 34.677,84 ευρώ στον Κ.Α. 10-7134.001 

Ποσό   5.580,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-7134.001 

Ποσό   2.995,84 ευρώ στον Κ.Α. 10-7134.006 

4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια 

υλικών και εξαρτηµάτων ηλεκτροφωτισµού-

λαµπτήρων φωτισµού-φωτεινών σωλήνων και 

λαµπτήρων για στολισµό». 

170 Οµόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά  και ανακηρύσσει προσωρινό 

ανάδοχο την εταιρεία «ECOLIGHT» ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε.   

5. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιµολογίων µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017. 

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

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπως εµφανίζονται 

στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών, 

πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ζεκάκου ο οποίος δεν 

ψηφίζει τα τιµολόγια, που αφορούν το έργο «Ανάπλαση 

Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Λαγονησίου (ανάδοχος 

Γαλατάς Ηλίας)». 

6. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και 

έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση 

της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 

172 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες, την έκδοση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και ψηφίζει συνολική 

πίστωση ποσού 2.310,77 ευρώ στους  Κ.Α. 20-6411.001, 20-

6263.003, 00-6331.001, 00-6331.002, 10-7133.001, 00-



Σαρωνικού. 6221. 

7. Συµµόρφωση µε την αριθ. 796/17 απόφαση 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση 

αγωγής Αθ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΛΟΥ). 

173 Οµόφωνα συµµορφώνεται µε την εν λόγω απόφαση και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 13.530,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

40-8123.001 και ποσού 1.352,25 ευρώ για τόκους στον Κ.Α. 

00-6823  

8. Συµµόρφωση µε την αριθ. 3110/2016 

απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας 

(υπόθεση κοινοπραξίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΠΕΓΚΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (γ΄ φάση). 

174 Οµόφωνα συµµορφώνεται µε την εν λόγω απόφαση και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 15.724,13 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.00-6492.003 και ποσού 4.220,10  για τόκους στον Κ.Α. 

00-6823 

9. Έγκριση της αριθ. 144/2017 απόφασης 

∆ηµάρχου περί «ορισµού δικαστικής 

επιµελήτριας Πλεξίδα Ελένης» για επιδόσεις 

κύριας παρέµβασης ∆ήµου κατά ΕΛΕΝΗΣ 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και λοιπών (υπόθεση 

ΚΑΦΦΑ, σχετ. η αριθ. 3/2017 απόφαση της 

Ο.Ε.) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

175 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω απόφαση, ήτοι αναθέτει την 

επίδοση στη δικαστική επιµελήτρια Πλεξίδα Ελένη και ψηφίζει 

πίστωση ποσού 320,56 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 

10. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της 

«Επισκευής - συντήρησης µεταφορικών µέσων 

του ∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση της 

σχετικής πίστωσης. 

176 Οµόφωνα αναθέτει ως συνηµµένη απόφαση της επιτροπής 

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

ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 24.098,50 ως παρακάτω:  

Ποσό      334,80 ευρώ στον Κ.Α. 10-6263.001 

Ποσό   1.723,60 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.001 

Ποσό      136,40 ευρώ στον Κ.Α. 15-6263.003 

Ποσό 16.415,44 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.001 

Ποσό   3.579,95 ευρώ στον Κ.Α. 20-6263.003 

Ποσό      417,01 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.001 

Ποσό      585,68 ευρώ στον Κ.Α. 25-6263.003 

Ποσό      905,62 ευρώ στον Κ.Α. 70-6263.001 

11. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικής 

επιµελήτριας Πλεξίδα Ελένης. 

177 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 73,80 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-8113.001 

12. Έγκριση 11ης εντολής πληρωµής της µελέτης 

«Κτηµατογράφηση-µελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόµηση 

–µελέτη Πράξης Εφαρµογής και δηµιουργία 

Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτηµ/κών και 

πολ/κών δεδοµένων της Κοινότητας 

Αναβύσσου Ν. Αττικής» και ψήφιση της 

178 Οµόφωνα εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωµής ποσού 

87.738,00 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 40-7421.018. 



σχετικής πίστωσης. 

13. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής υπαλλήλου 

σε σεµινάριο µε θέµα «Κοινωνικές Υπηρεσίες 

∆ήµων: νέες αρµοδιότητες» και ψήφιση της 

σχετικής πίστωσης συµµετοχής. 

179 Οµόφωνα εγκρίνει την συµµετοχή της υπαλλήλου 

Αθανασοπούλου Αικατερίνης-∆ιονυσίας σε σεµινάριο που 

διοργανώνει η εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ - 

ΝΠ∆∆ - Ε.Ε. και ψηφίζει πίστωση ποσού 70,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α.  00-6073.001 

14. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής υπαλλήλου 

σε σεµινάριο µε θέµα «Αδειοδότηση και 

Λειτουργία καταστηµάτων ΚΥΕ, σύµφωνα µε 

τη νέα ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ Β΄/1723/18-05-2017» 

και ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

συµµετοχής. 

180 Οµόφωνα εγκρίνει τη συµµετοχή της υπαλλήλου Πεδιώτη 

Ελισσάβετ σε σεµινάριο που διοργανώνει η εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και 

ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00-

6073.001  

15. Λήψη απόφασης περί «Αίτησης Ακύρωσης στο 

ΣτΕ επί σιωπηρής απόρριψης αίτησης του 

∆ήµου για νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και 

Παραλίας» και ορισµός πληρεξουσίου 

δικηγόρου. 

181 Οµόφωνα αποφασίζει την υποβολή αίτησης ακύρωσης στο 

Συµβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση της από 8.5.2017 

σιωπηρής απόρριψης της αίτησης του ∆ήµου στην αρµόδια 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής για εκ 

νέου καθορισµό αιγιαλού &  παραλίας και αναθέτει στο 

δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο,   την 

υποβολή  της σχετικής αίτησης ακύρωσης στο Συµβούλιο 

Επικρατείας και για όλες τις σχετικές ενέργειες και 

εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή σχετικού 

συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  

Αναθέτει την σύνταξη αυτού στο Συµβολαιογράφο Ιωάννη 

Χαραλαµπάκη.  

Ψηφίζει πίστωση ποσού 80,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00-

6111.002  για την αµοιβή του ανωτέρω συµβολαιογράφου. 

Η αµοιβή του δικηγόρου θα οριστεί µε απόφαση του 

∆ηµοτικού συµβουλίου. 

 

16. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση 

κλήσης και αγωγής Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ-ΟΤΙS 

Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

182 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                 

Καλύβια 08-06-2017 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  

 

 

                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


