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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο 

 

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

Σας προσκαλώ  στην  10η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία 

θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την  9η του μήνα Μαϊου του έτους 2016, 

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού  Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016. 

2. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.  

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια του 

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

των Νομικών Προσώπων αυτού». 

4. Ψήφιση νέων πιστώσεων για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, 

θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού», 

μέχρι την ολοκλήρωση των  διαδικασιών του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

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

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του υπολοίπου ποσού της 9ης εντολής πληρωμής της 

μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση-μελέτη Πράξης Εφαρμογής και 

δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολ/κών δεδομένων της 

Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής» (η έγκριση της εν λόγω εντολής έγινε με την αριθ. 

178/15 απόφαση Ο.Ε.). 

7. Έγκριση 10ης εντολή πληρωμής της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση-

μελέτη Πράξης Εφαρμογής και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και 

πολ/κών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής». 

8. Έγκριση της 3ης εντολή πληρωμής της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

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

συμμετοχής τους. 

10. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση πρώην Δήμου Καλυβίων στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο). 

11. Αίτηση Πέτρου Φιλίππου Αντιπεριφερειάρχη, πρώην Δημάρχου 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 Δημάρχου Σαρωνικού. 

 

                                                                   Καλύβια, 04/05/2016   

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


