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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

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

Σας προσκαλώ  στην 17η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα 

γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 27η του µήνα Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. 

Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

2. Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και ψήφιση 

πίστωσης για την «Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων και λογισµικού, 

προµήθεια εκτυπωτών και σαρωτών κλπ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά 

συγκροτήµατα και λογισµικά». 

3. Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισµού και ψήφιση πίστωσης για την 

Προµήθεια «Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων-µηχανηµάτων έργου». 

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

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

5. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων µηνός Μαΐου 2016. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή του ∆ήµου έτους 2016 για τον Σύνδεσµο 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 

7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

8. Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισµού Εδάφους του έργου «Επισκευή και συντήρηση 

Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων». 

9. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. 

Καλυβίων». 

10. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου 

«Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 

634 της ∆.Ε. Καλυβίων». 

11. Αίτηση Πέγκα Ανδρέα, πρώην Αντιδηµάρχου Σαρωνικού για νοµική στήριξή του από τη 

δικηγόρο του ∆ήµου για πράξη που του αποδίδεται υπό την ιδιότητά του κατά τον 

φερόµενο χρόνο τέλεσης αυτής, ως Προέδρου της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδας (νυν 

∆ήµος Σαρωνικού) 

 

                                                                   Καλύβια, 23/06/2016   

                                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


