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ΘΕΜΑ
Ε.ΗΔ. Εισήγηση περί επιβολής χρεώσεων-προστίμων
υπηρεσίας άρδευσης και τελών άρδευσης.

ΑΡ.ΑΠΟΦ.
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2.

Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί άσκησης παρέμβασης
στο ΣτΕ υπέρ των διατάξεων της ΚΥΑ «περί
παραχώρησης παραλιών για απλή χρήση στους
Δήμους», ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και
ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του.
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3.

Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων
μέσων κατά της αριθ. 183/23-1-2015 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για άσκηση ανακοπής κατά
των αριθ. 11/2015 και 6/2015 πρωτοκόλλων
καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της
Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας
Περιουσίας
(υπόθεση
Ναυταθλητικού
Ομίλου
Γαλάζιας Ακτής),
Ε.Η.Δ. Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης χώρων
στάθμευσης στον Παιδικό Σταθμό Κουβαρά, ορισμός
συμβολαιογράφου και ψήφιση πίστωσης για την
αμοιβή του.
Ε.Η.Δ.
Ψήφιση
πίστωσης
για
την
επισκευή
μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού (επισκευή
οχήματος ΚΗΟ 6121) και ορισμός επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών

149

7.

Ψήφιση
πιστώσεων
στους
αντίστοιχους
τιμολογίων μηνός Απριλίου 2015.

Κ.Α.

153

8.

Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση
έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του
Δήμου Σαρωνικού.
Ψήφιση πίστωσης για την «επισκευή μεταφορικών
μέσων (επισκευή ΚΗΟ 6021) και ορισμός επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών.
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1.

4.

5.

6.

9.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ομόφωνα εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την επιβολή
χρεώσεων (σύνδεση, επανασύνδεση, μεταφορά υφιστάμενων
παροχών κλπ), προστίμων για παραβάσεις και τέλη άρδευσης
ως συνημμένος πίνακας.
Με πλειοψηφία αποφασίζει την άσκηση παρέμβασης, ορίζει
προς τούτο τον δικηγόρο Κατερινόπουλο Κων/νο, ο οποίος
ασχολείται με τα θέματα διαχείρισης των παραλιών του Δήμου
και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.920,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 006111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Ο κ. Πέγκας Ανδρέας δήλωσε παρών.
Ομόφωνα αποφασίζει την άσκηση προσφυγής και αίτησης
αναστολής κατά της εν λόγω απόφασης και ορίζει προς τούτο
τη Δικηγόρο του Δήμου Γιαννελάκη Αικατερίνη.
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Ομόφωνα αποφασίζει την άσκηση ανακοπής κατά των εν λόγω
πρωτοκόλλων και ορίζει προς τούτο τη Δικηγόρο του Δήμου
Γιαννελάκη Αικατερίνη.
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Ομόφωνα
αποφασίζει
τη
σύνταξη
της
εν
λόγω
συμβολαιογραφικής πράξης (τρις χώροι στάθμευσης), ορίζει
συμβολαιογράφο τον Χαραλαμπάκη Ιωάννη και ψηφίζει
πίστωση ποσού 250,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.002
Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.545,30 ευρώ σε βάρος του
Κ.Α. 15-6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015
και ορίζει επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποτελούμενη
από τους κ.κ. α) Μπούτση Βασίλειο, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από τον Γκίνη Σταμάτιο, β) Πέγκα Ανδρέα,
αναπληρούμενο από τον κ. Μακροδημήτρη Σωτήριο και γ)
Βάσιου
Λαμπρινή, υπεύθυνη
του Γραφείου Κίνησης,
αναπληρούμενη από τον Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχ/γο-Μηχ/κό,
Δ/ντή Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων
Υποδομών.
Ομόφωνα ψηφίζει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, όπως εμφανίζονται
στη συνημμένη κατάσταση τιμολογίων μηνός Απριλίου 2015 του
Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών.
Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 331,90 ευρώ
και ψηφίζει πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 10-6411.001, 20-6263.003
και 00-6331.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
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Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 1.189,41 ευρώ σε βάρος του
Κ.α. 70-6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015
και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Μπούτση

10. Ανάθεση λόγω εκτάκτων αναγκών «επισκευής και
συντήρησης μεταφορικών μέσων» και ψήφιση
πίστωσης.
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11. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ηχείων και ενισχυτή)»
και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
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12. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα, υλικώνεξαρτημάτων αυτομ. Ποτίσματος, για τη συντήρηση
των κήπων του Δήμου Σαρωνικού».

158

13. Ψήφιση πίστωσης για «προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπών
υλικών
γραφείου-προμήθεια
φωτ/κού
χαρτιού».
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14. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών για
την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτικών
κτιρίων».
15. Ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων σε
σεμινάριο με θέμα «Ενιαίο Μισθολόγιο για ΔΕΚΟ,
ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κλπ».
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16. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών
για
«Αντικατάσταση
ελαστικών
μεταφορικών μέσων –Μηχανημάτων έργου».
17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση χώρων για εγκατάσταση περιπτέρων.
18. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της
Α.Π.
27994/Α.Πλ.
139/11-03-2015
απόφασης
δημοσιονομικής
διόρθωσης
του
Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
19. Έγκριση της αριθ. 184/2015 απόφασης Δημάρχου
περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και ψήφιση
πίστωσης για την αμοιβή αυτού (έφεση πρώην
εργαζομένων στον Δήμο, εργατικές διαφορές) .
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Βασίλειο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Γκίνη Σταμάτιο,
β) Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο από τον κ. Μακροδημήτρη
Σωτήριο και γ) Βάσιου Λαμπρινή, υπεύθυνη του Γραφείου
Κίνησης, αναπληρούμενη από τον Βιτώρο Ευάγγελο, Μηχ/γοΜηχ/κό, Δ/ντή Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων
Υποδομών.
Ομόφωνα αναθέτει, λόγω του επείγοντος και λόγω μη
ολοκλήρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού «επισκευής και
συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου», ως συνημμένος
πίνακας και ψηφίζει συνολική πίστωση 16.789,94 ευρώ ως εξής:
 Ποσό 12.759,78 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001
 Ποσό 4.030,16 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.003
Του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του
Κ.Α. 10-6265.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015
και ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Μπούτση
Βασίλειο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Χαρίτο
Εμμανουήλ,
β)
Γκίνη
Σταμάτιο,
αναπληρούμενο
από
Γεωροπούλου Παναγιώτα και γ) Πέγκα Ανδρέα, αναπληρούμενο
από τον κ. Μακροδημήτρη Σωτήριο.
Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 11.000,00 ευρώ
ως εξής:
 Ποσό 4.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-6662.001
 Ποσό 7.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-6662.002
Του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Ομόφωνα ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 11.632,39 ως εξής:
 Ποσό 4.632,56 ευρώ στον Κ.Α. 10-6612.001
 Ποσό 6.999,83 ευρώ στον Κ.Α. 10-6654.001
Του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Ομόφωνα ψηφίζει πίστωση ποσού 553,50 ευρώ σε βάρος του
Κ.Α. 10-6264.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων Μουρμουδάκη
Άννας και Νάνου Ευαγγελίας και ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α. 00-6073.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2015.
Ομόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά και κατακυρώνει την προμήθεια
στην εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε., που προσέφερε το ποσό
των 61.234,32 ευρώ.
Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ως συνημμένο
σχέδιο
Ομόφωνα αποφασίζει την άσκηση έφεσης και αίτησης
αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της εν λόγω
απόφασης και ορίζει προς τούτο τη δικηγόρο του Δήμου
Γιαννελάκη Αικατερίνη.
Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 184/15 απόφαση Δημάρχου, ήτοι
ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο την Λαδά Αναστασία και ψηφίζει
πίστωση ποσού 354,24 ευρώ σε βάρος του Κ.Α, 00-6111.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

20. Έγκριση της αριθ. 255/15 απόφασης Δημάρχου περί
ορισμού
πληρεξουσίου
δικηγόρου
(υπόθεση
Τουτουντζάκη Ουρανία πράξη επιβολής εισφοράς σε
χρήμα Λαγονήσι Καλυβίων).
21. Έγκριση της αριθ. 256/15 απόφασης Δημάρχου περί
ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση
Τουτουντζάκη Μαρίας πράξη επιβολής εισφοράς σε
χρήμα Λαγονήσι Καλυβίων).
22. Έγκριση της αριθ. 257/15 απόφασης Δημάρχου περί
ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση
Τουτουντζάκη Ελένη πράξη επιβολής εισφοράς σε
χρήμα Λαγονήσι Καλυβίων).
23. Έγκριση της αριθ. 258/15 απόφασης Δημάρχου περί
ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση πράξη
επιβολής εισφοράς σε χρήμα Λαγονήσι Καλυβίων).
24. Αίτηση Τζιβίλογλου Γεώργιου, πρώην Αντιδημάρχου
Σαρωνικού για νομική στήριξή του από τη δικηγόρο
του Δήμου, για πράξη που του αποδίδεται υπό την
ιδιότητά του κατά τον φερόμενο χρόνο τέλεσης αυτής,
ως Αντιδημάρχου Σαρωνικού.
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Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 255/15 απόφαση Δημάρχου, ήτοι
ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο τη Δικηγόρο του Δήμου
Γιαννελάκη Αικατερίνη.
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Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 256/15 απόφαση Δημάρχου, ήτοι
ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο τη Δικηγόρο του Δήμου
Γιαννελάκη Αικατερίνη.
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Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 257/15 απόφαση Δημάρχου, ήτοι
ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο τη Δικηγόρο του Δήμου
Γιαννελάκη Αικατερίνη.
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Ομόφωνα εγκρίνει την αριθ. 258/15 απόφαση Δημάρχου, ήτοι
ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο τη Δικηγόρο του Δήμου
Γιαννελάκη Αικατερίνη.
Ομόφωνα αποδέχεται την αίτηση ήτοι τη νομική στήριξη του
Τζιβίλογλου Γεώργιου από τη Δικηγόρο του Δήμου Γιαννελάκη
Αικατερίνη.
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Καλύβια, 02-06-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

