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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ε.Η.∆. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και λοιπών 
εξαρτηµάτων» και «Συντήρηση και επισκευή 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (για την επισκευή 
κεντρικής µονάδας κλιµατισµού Ψύξης-Θέρµανσης 
του κλειστού γυµναστηρίου Καλυβίων ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ. 

312 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 16.740,00 ως 
παρακάτω:  
Ποσό 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-7131.002 
Ποσό   7.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6262.002 

2. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια του συνόλου των καυσίµων 
κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου 
Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού». 

313 Οµόφωνα εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, ήτοι κηρύσσει άγονο 
τον διαγωνισµό και παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

3. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης αίτησης 
αναίρεσης των Αναστασίου και Ιωάννη Μαρίνη, και 
ανάθεσης σύνταξης συµβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου για την παροχή δικαστικής 
πληρεξουσιότητας. 

314 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 
Αικατερίνη, αναθέτει την σύνταξη του συµβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου στον συµβολαιογράφο Λαυρίου Χαραλαµπάκη 
Ιωάννη και ψηφίζει πίστωση ποσού 80,00 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6111.002  

4. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί αίτησης Σωφρόνη Γεώργιου, 
∆ηµάρχου, για νοµική στήριξή του. 

315 Οµόφωνα αποδέχεται την αίτηση και ορίζει τη Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

5. Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη αίτησης 
διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης και ορισµός 
πληρεξουσίου δικηγόρου. 

316 Οµόφωνα αποφασίζει την άσκηση αίτησης διόρθωσης 
ληξιαρχικής πράξης και ορίζει προς τούτο Νοµική Σύµβουλο 
του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

6. Ε.Η.∆. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων και λογισµικού-
προµήθεια εκτυπωτών και σαρωτών κλπ», περί 
κατακύρωσης της προµήθειας. 

317 Οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό, ήτοι κατακυρώνει την εν 
λόγω προµήθεια στην εταιρεία SOFLAND M. E.Π.Ε.  

7. Ε.Η.∆. Αποδοχή δωρεάς (δάπεδο και κλιµατιστικό 
µηχάνηµα, στο ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) της εταιρείας 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ  

318 Οµόφωνα αποδέχεται τη δωρεά δαπέδου και κλιµατιστικού 
µηχανήµατος από την εν λόγω εταιρεία για το ΚΑΠΗ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ και εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες στην εν 
λόγω εταιρεία. 

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση της 
δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας προσωπικού (ρούχα) κ.λ.π.». 

319 Οµόφωνα α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθ. µελ. 
35/17), β) ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 58.471,95 ευρώ 
ως παρακάτω:  
Ποσό 33.498,35 ευρώ στον Κ.Α. 20-6063.002 
Ποσό 13.988,11 ευρώ στον Κ.Α. 25-6063.002 
Ποσό   1.995,90 ευρώ στον Κ.Α. 30-6063.002 
Ποσό   2.984,18 ευρώ στον Κ.Α. 35-6063.002 
Ποσό   5.995,40 ευρώ στον Κ.Α. 70-6063.001 και γ) 
καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισµού ως σχέδιο υπηρεσίας. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Αναλύσεις δειγµάτων νερού 
από τις δεξαµενές του δικτύου ύδρευσης». 

320 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 2.467,60 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 25-6279.001. 



10. Αποπληρωµή εισφοράς Β΄ τριµήνου 2017 του 
∆ήµου Σαρωνικού στον Ε∆ΣΝΑ, ποσού 59.960,21 
ευρώ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

321 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 59.960,21 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 20-6721.002  για την αποπληρωµή εισφοράς Β΄ 
τριµήνου 2017 στον Ε.∆.Σ.Ν.Α. 

11. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού. 

322 Οµόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες ψηφίζει πίστωση συνολικού 
ποσού 1.966,10 ευρώ σε βάρος των Κ.Α.  00-6221., 10-
6671.001, 20-6671.001, 20-6412, 00-6331.001, 20-
6411.001, 20-6263.003.  

12. Ψήφιση πίστωσης για έναντι εξόφληση της 4ης 
εντολής πληρωµής της µελέτης «Κτηµατογράφηση-
Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής Β΄ Κατοικίας 
περιοχής  παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων 
Θορικού». 

323 Οµόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 50.000,00 σε βάρος του 
Κ.Α. 40-7421.010. 
Η έγκριση της εν λόγω εντολής πληρωµής έχει γίνει µε την 
αριθ. 281/16 απόφαση της Ο.Ε. 

13. Συµµόρφωση µε την αριθ. 4228/17 απόφαση του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής 
ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ). 

324 Οµόφωνα συµµορφώνεται µε την εν λόγω απόφαση και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 8.610,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  
25-8123.001 και ποσού 3.047,23 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  
00-6823 

14. Λήψη απόφασης επί αίτησης Σωτήριου Καρελιώτη 
περί επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.  

325 Οµόφωνα αποδέχεται τη γνωµοδότηση της Νοµικής 
Συµβούλου του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνης, ήτοι ο αιτών 
να µεριµνήσει για την διόρθωση του διατακτικού της 
απόφασης αντί για ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΙΩΝ, όπως αναφέρεται 
στην απόφαση 524/16 του Σ.τ.Ε. στο ορθό ∆ΗΜΟΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, διότι δεν υφίσταται πλέον ∆ήµος Καλυβίων. 

15. Λήψη απόφασης για έγκριση προσφυγής του ∆ήµου 
κατά απόφασης επιβολής προστίµου Λιµεναρχείου 
και ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση 
κατά την εκδίκασή του. 

326 Οµόφωνα εγκρίνει την προσφυγή και ορίζει τη Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

16. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΕΗ 
για τέλη ύδρευσης. 

327 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 
Αικατερίνη 

17. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου 
δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ΜΑΡΙΑΣ 
ΒΡΑΪΛΑ για τέλη ύδρευσης. 

328 Οµόφωνα ορίζει τη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Γιαννελάκη 
Αικατερίνη. 

                                                                                                                            
Καλύβια 19-10-2017 
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