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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  22η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 09.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ψήφιση  πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΜΑΪΟΥ 2015. 

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

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 

(Κατερινόπουλος Κων/νος σχετ. αποφάσεις Δ.Σ. 268α/14 και 112/15). 

4. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 

(Κατερινόπουλος Κων/νος σχετ. απόφαση Δ.Σ. 120/15). 

5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια και παροχή υπηρεσίας επικοινωνίας ΤETRA SERVICE 

(ραδιοκάλυψη για την πολιτική προστασία Δήμου Σαρωνικού σχετ. απόφαση Δ.Σ. 

131/15). 

6. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες για μυοκτονίες, απεντομώσεις και φιδοαπώθηση κλπ. 

σχολικών κτιρίων και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και σκευών. 

8. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, 

στειρώσεις, νοσηλεία, συλλογή κλπ.) και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

9. Ψήφιση πίστωσης για <εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών 

αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Καλυβίων και 

Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού >  και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

10. Ψήφιση πίστωσης για <εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών 

αποβλήτων από  προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου Παλ. 

Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού >  και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 



11. Ψήφιση πίστωσης για <συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων >  και 

ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

12. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων πλην 

κτιρίων. 

13. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια 

πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, προμήθεια πινακίδων τροχαίας, σήμανσης και 

ενημέρωσης (ΚΟΚ), προμήθεια πινακίδων πληροφοριών και ενημέρωσης». 

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. 

Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων». 

15. Έγκριση της αριθ. 312/15 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης επίδοσης εγγράφων 

στη δικαστική επιμελήτρια Πλεξίδα Ελένη. 

16. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων 

Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». 

17. Έγκριση 4ης εντολής πληρωμής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Παραλίας 

και Συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων». 

    Καλύβια, 17/07/2015   

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


