
   

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 04-10-2017 

 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την απόσυρση εγκαταλελειµµένων 

αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) δωδεκάµηνης διάρκειας» 

(σχετ. η αριθ. 189/2017 απόφαση ∆.Σ.). 

301 Οµόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως σχέδιο 

υπηρεσίας, µε τιµή εκκίνησης το ποσό των 150,00 

ευρώ/αυτοκίνητο. 

2. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ΜΑΡΙΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙΟΥ για τέλη ύδρευσης. 

302 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη. 

3. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 

δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΪ∆ΟΥ 

(εργατικές διαφορές). 

303 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη. 

4. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

τιµολογίων µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017. 

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

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπως εµφανίζονται 

στη συνηµµένη κατάσταση τιµολογίων µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

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. 

305 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 352,88 ευρώ σε βάρος 

των Κ.Α.  10-6411.001, 20-6263.003,00-6331.001, 20-

6671.001, 10-6671.001. 

6. Αποπληρωµή εισφοράς Β΄ τριµήνου 2017 του 

∆ήµου Σαρωνικού στον Ε∆ΣΝΑ, ποσού 59.960,21 

ευρώ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

306 Οµόφωνα αναβάλλει αυτό. 

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού του 

έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων 

οδού Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

307 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό, ήτοι κηρύσσει προσωρινό 

µειοδότη τον ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ" µε µέση 

τεκµαρτή έκπτωση 61,00 % και συνολικό προσφερόµενο 

ποσό 29.045,97€ ( συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%). 

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης, ψήφιση 

πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της 

308 Οµόφωνα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, την δαπάνη 

της προµήθειας, καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του 



«Προµήθειας τροχήλατων µεταλλικών και 

πλαστικών κάδων-προµήθεια µικρών κάδων-

ανταλλακτικά µεταλλικών κάδων απορριµµάτων». 

συνοπτικού διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας και ψηφίζει 

συνολική πίστωση ποσού 74.015,60 ευρώ ως παρακάτω:  

Ποσό 69.043,20 ευρώ στον Κ.Α. 20-7135.001 

Ποσό      992,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-7135.003 

Ποσό   3.980,40 ευρώ στον Κ.Α. 20-6673.002 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια οργάνων 

Παιδικών Χαρών». 

309 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.759,08 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 15-7135.002 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή 

Πλατειών, Παιδικών Χαρών, Πάρκων και λοιπών 

Κοινόχρηστων Χώρων». 

310 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 24.738,00 ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6262.001 

11. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση 

ασφαλιστικών ∆ΡΑΚΟΝΤΗ κ.λπ.). 

311 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 

Αικατερίνη. 

                                                                                                                            

Καλύβια 05-10-2017 
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