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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο 

 

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

 

Σας προσκαλώ  στην  6η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα 

γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την  22η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2016, 

ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

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

2. Ψήφιση εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού 

οικονομικού έτους 2016. 

3. Ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου 

Σαρωνικού για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανοικτού 

διαγωνισμού». 

4. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Σαρωνικού στο Δίκτυο 

Αδελφοποιημένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 

5. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

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

αντιλιοστασίων» και «Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων» για: α) 

Επισκευή και συντήρηση αντλίας επιφάνειας στο αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου στην Δ.Ε. 

Καλυβίων, β) Διπλό τηλεχειρισμό αντλιοστασίου δεξαμενής Προφάρτας, γ) Επισκευή, 

συντήρηση αναβάθμιση του αντλιοστασίου στη Δ.Ε. Σαρωνίδας στην οδό Μπογδάνου και 

δ) Επισκευή booster και ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο ΒΛΑΧΙΚΑ στη Δ.Ε. 

Αναβύσσου. 

7. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Δήμου 

Σαρωνικού (επισκευή τρακτέρ γκαζόν CTH 151, θαμνοκοπτικό  HURQVARNA 355R-STIHL 

F5 550). 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σακουλών για τους κάδους απορριμμάτων 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σαρωνικού». 



9. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Αμοιβές για μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση 

και μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

10. Ψήφιση πίστωσης για «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών. 

12. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου 

Σαρωνικού». 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και 

φωτοτυπικών εργασιών». 

14. Ψήφιση πίστωσης για «Πλύσιμο μεταφορικών μέσων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. 1/16 μελέτη), ψήφιση πίστωσης, καθορισμός 

τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια του 

συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και 

των Νομικών Προσώπων αυτού». 

16. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας (Καραγεωργίου Κατερίνα). 

17.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Σαρωνικού, στις Δημοτικές Κοινότητες και την 

Τοπική Κοινότητα Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού. 

18. Αποδοχή παραχώρησης ενός πυροσβεστικού οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής για 

την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σαρωνικού (σχετ. απόφαση αριθ. 

138/2016 οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής). 

                                                                   Καλύβια, 17/03/2016   

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


