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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο 

 

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

Σας προσκαλώ  στην  9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα 

γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την  19η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2016, 

ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016,. 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Ιανουαρίου 2016. 

3. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Φεβρουαρίου 2016. 

4. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Μαρτίου 2016. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Διαρκή Ερμηνευτικό Κώδικα 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 287/11). 

6. Συμμόρφωση με την αριθ. 117/15 διαταγή πληρωμής καθώς και με την αριθ.125/15 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (σχ. Απόφ. Οικ. 368/15 υπόθεση ΑΤΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ). 

7.  Συμμόρφωση με την αριθ. 2621/15 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση 

Αθανασίου Μπούτα αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ χώρου (πλατείας) στο Ο.Τ. 

634 Παραλίας Δήμου Καλυβίων σχετ. αποφ. Οικον. 14/15). 

8. Συμμόρφωση με την αριθ. 4253/15 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (υπόθεση Κετέογλου, 

σχετ. αποφ. Οικ. 12/16). 

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

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

10. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» για το έργο 

«Αποχέτευση ομβρίων περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου». 

11. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου. 

12. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων τμήματος οδού 

Αριστοτέλους από Αντιγόνης μέχρι Κεφαλληνίας Δ.Ε. Σαρωνίδας». 

13. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για α) Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, β) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γ) 

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες κλπ), δ) Προμήθεια υποχρεωτικών 

βιβλίων και εντύπων δημοτ. Υπηρεσιών, ε) Προμήθεια φακέλων λογαριασμών ύδρευσης, 



στ) Προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης 

και ζ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων, εντύπων και βιβλιαρίων. 

14. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση 

πίστωσης για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού 

και των Νομικών Προσώπων αυτού». 

15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης οικήματος για την στέγαση του ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΙΩΝ. 

16. Ψήφιση  πίστωσης για την «Προμήθεια φακελοποιητικού». 

17. Λήψη απόφασης επί αριθ. 6/16 απόφασης συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά περί 

«Αποδοχής δωρεάς, έκτασης 2 στρεμμάτων με οίκημα – αποθήκη 60 τ. μ. εντός αυτής, 

στην τοπική κοινότητα Κουβαρά από τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Κουβαρά». 

18. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

συμμετοχής τους. 

 

                                                                   Καλύβια, 15/04/2016   

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


