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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 14-10-2016    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        
                                                                       ΠΡΟΣ: α) Τακτικά µέλη  

1. Γεωργοπούλου Παναγιώτα 
2. Γκίνης Σταµάτιος 
3. Μπούτσης Βασίλειος 
4. Χαρίτος Εµµανουήλ 
5. Μακροδηµήτρης Σωτήριος 
6. Πέγκας Ανδρέας 
 
Β) Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη 
2.Αποστόλου Απόστολος 
3.Γκέραλης Σάββας 
4.Ράπτη Αγγελική 
5.Γκίκας Παναγιώτης 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης οικονοµικής επιτροπής. 

 

Σας προσκαλώ  στην 25η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα 

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

ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1.  Αναµόρφωση (9η)  προϋπολογισµού έτους 2016 ∆ήµου Σαρωνικού. 
2.  Ανάκληση της 275/16 απόφασης περί «Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου του ∆ήµου (υπόθεση ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ προσφυγή στο Σ.τ.Ε) 

3.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης 20764/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών και ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκησής της και 

ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου.  

4.  Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος, «Προµήθειας αντλητικών 

συστηµάτων και εξαρτηµάτων και προµήθειας εξαρτηµάτων επισκευής αντλιοστασίων 

(επισκευή BOOSTER στο αντλιοστάσιο «Βλάχικα»  ∆.Κ. Αναβύσσου). 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση οδικού δικτύου» 

6.  Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια τροχήλατων µεταλλικών & πλαστικών κάδων – 

Προµήθεια µικρών κάδων και ανταλλακτικά µεταλλικών κάδων απορριµµάτων» 

7.  Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση συστήµατος διαχείρισης ωροµέτρησης προσωπικού» µε 

απευθείας ανάθεση 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών-Προµήθεια πινακίδων 

τροχαίας σήµανσης (ΚΟΚ)- Προµήθεια πινακίδων πληροφοριών & ενηµέρωσης-

Προµήθεια κώνων, κολωνακίων κ.λ.π 

9.  Ψήφιση πίστωσης «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (τοποθέτηση επιγραφής στην ∆.Κ. Π. 

Φώκαιας) 

10. Ψήφιση πίστωσης «Υλικά Συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αθλητικές 

εγκαταστάσεις του γηπέδου Κουβαρά) 

11. Ψήφιση πίστωσης «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 



12. Ψήφιση πίστωσης «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (Γήπεδο Μπάσκετ 
περιοχή ΠΕΤΑ ∆.Ε.Κουβαρά) 

13. Ψήφιση πίστωσης «Λοιπός εξοπλισµός (προµήθεια και εγκατάσταση καµερών για το 
σύστηµα παρακολούθησης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλυβίων) 

14. Ψήφιση πίστωσης «∆ιαγραµµίσεις οδικού δικτύου». 
15. Ψήφιση πίστωσης «Επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων». 
16. Ψήφιση πίστωσης «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων». 
17. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (της υπ. Αρ. 39/16 µελέτης), ψήφιση πίστωσης, 

καθορισµός τρόπου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια 
οχηµάτων για την πολιτική προστασία». 

18. Έγκριση µελέτης και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 
προσωπικού (ρούχα), συνολικού ποσού 50.954,58 € µε Φ.Π.Α 24%. 

19. Λήψης απόφασης λόγω άγονου εν µέρει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (είδη 
οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και είδη αρτοποιείου) σχετικά µε «την προµήθεια του 
συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των νοµικών προσώπων αυτού. 

20. Έγκριση 1ου λογαριασµού της µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο 
αποχέτευση Οµβρίων περιοχής εντός σχεδίου ∆.Ε. Αναβύσσου» του ∆ήµου Σαρωνικού 
και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  

21.  Έγκριση 1ου λογαριασµού της µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

22. Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του                       
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 
                                                 
 
 
 

                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 

                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


