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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

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

Σας προσκαλώ  στην 18η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα 

γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 19η του µήνα Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1.  Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του                       

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.  

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων µηνός Ιουνίου 2016. 

3. Συµµόρφωση µε την αριθ. 364/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση 

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ). 

4. Συµµόρφωση µε την αριθ. 5902/14 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(υπόθεση ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ- ΣΕΣΙΛΙΑ). 

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την «Προµήθεια του συνόλου  

των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού». 

6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την «προµήθεια καυσίµων και 

λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων και την προµήθεια καυσίµων για 

θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016». 

7. Ανάθεση της µελέτης «Πολεοδοµικές  εργασίες για την ίδρυση Νέου Κοιµητηρίου στη θέση 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ, ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

8. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προµήθειας αντλητικών συστηµάτων και 

εξαρτηµάτων (οµαλός εκκινητής του πίνακα της αντλίας στο αντλιοστάσιο της µικρής 

γεώτρησης Προφάρτας) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

9. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων 

δηµοτικών κτιρίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

10. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προµήθειας επίπλων και σκευών (Θήκες 

χαρτονοµισµάτων και κερµάτων)» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

11. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Βιβλιοδετήσεων των ληξιαρχικών τόµων του 

∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

12. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικαστική επιµελήτρια επιδόσεων σχετικά µε τις 

προτάσεις τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Σαρωνικού και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

13. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικαστική επιµελήτρια επιδόσεων στους κ.κ. Μαρίνη 

Αναστάσιο και Μαρίνη Ιωάννη (έφεση αυτών κατά του ∆ήµου Σαρωνικού κατά της 

αριθ.3314/2013 απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών-διαδικασία εργατικών 

διαφορών). 

14. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (σκούπες, 

φαράσια κλπ)». 

15. Ψήφιση πίστωσης για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης του ∆ήµου στην «∆ΗΜΟΣΝΕΤ 

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ)». 



16. Ψήφιση πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών ∆ηµοτικών Κτιρίων» 

και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

17. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των συνοδών 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 

(ΤΕΒΑ)» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

18. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες για το συντονισµό των διανοµών και της προµήθειας 

των ειδών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

19. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες διαδικασιών οργάνωσης, συντονισµού και λειτουργίας 

των εταίρων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

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

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

21. Έγκριση 3ης εντολής πληρωµής του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 140 του 

ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

22. Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας 

Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων». 

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 

διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

24. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδάφους του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 

διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

25. Ανάκληση της αριθ. 186/16 απόφασης περί «Ψήφισης πίστωσης για την ετήσια συνδροµή 

του ∆ήµου έτους 2016 για τον Σύνδεσµο Αδελφοποιηµένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» 

(εκ παραδροµής λήφθηκε η σχετική απόφαση, διότι είχε ληφθεί όµοια στις 22-03-2016 η 

60/16). 

26. Έγκριση της αριθ. 287/2016 συµµετοχής υπαλλήλου του ∆ήµου σε σεµινάριο και ψήφιση 

της σχετικής πίστωσης συµµετοχής. 

 

                                                                   Καλύβια, 15/07/2016   

                                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


