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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο 

 

κ.  .…………………………………………………………………………………………………... 

 

Σας προσκαλώ  στην  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει 

στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την  21η του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2015, ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Υδρογεωτεχνική μελέτη Νέου Κοιμητηρίου Δ.Ε. 

Αναβύσσου». 

2. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Νέου 

Κοιμητηρίου Δ, Κ. Αναβύσσου». 

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων 

διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  

κίνηση των μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών 

κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015». 

4. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής 

αντλιοστασίων-συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων (επισκευή αντλιοστασίου 

Αναβύσσου στο Συνεταιρισμό τέρμα ΒΕΝΕΤΗ)». 

5. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και 

εξαρτημάτων (εγκατάσταση βαλβίδας ελέγχου πλήρωσης στάθμης με αυτοματισμό 

εντός φρεατίου πλησίον της δεξαμενής στο ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ)». 

6. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών 

συστημάτων και εξαρτημάτων α) Εγκατάσταση ηλεκτροβάνας πλήρωσης στάθμης με 

αυτοματισμό εντός του βανοστασίου της δεξαμενής ΑΤΕ (Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας) και β) 

Εγκατάσταση ηλεκτροβάνας πλήρωσης στάθμης με αυτοματισμό για τη δεξαμενή στο 

ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ). 

7. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων 

λογισμικού (συντήρηση και υποστήριξη προγράμματος ERGA NG από την 4Μ Α.Ε. 

Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού). 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΜΕ 59526)». 



9. Ψήφιση πίστωσης για την «Ανάλυση δειγμάτων νερού από τις δεξαμενές του δικτύου 

ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

10. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. 

11. Ψήφιση  πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.  

12. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

13. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της 

Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή (Καραγεωργίου Κατερίνα). 

15. Ανάκληση της αριθ. 209/15 απόφασης περί «Ψήφισης πίστωσης για την αμοιβή 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος σχετ. απόφαση Δ.Σ. 

120/15)». 

    Καλύβια, 17/08/2015   

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


