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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 10-11-2016    
 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 31η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα 

γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 14η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2016, 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Εισήγηση περί αναπροσαρµογής ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 
∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

2. Εισήγηση περί καθορισµού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για 
όλες της κατηγορίες, ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

3. Αναµόρφωση (10η) προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού οικονοµικού έτους 2016. 
4. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων ∆ήµου Σαρωνικού». 
5. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια έτοιµου Χλοοτάπητα για τα σχολικά κτίρια (για το 1ο 

Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας) 
6. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπό εξοπλισµό» (Χριστουγεννιάτικο δέντρο) . 
7. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες Μυοκτονίας, 

απεντόµωσης και φιδοαπώθησης κλπ σε λοιπούς ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς χώρους» 
(Παιδική Χαρά Καλυβίων) . 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα» 
(υπηρεσίες e-postirixis ∆ήµος ΝΕΤ). 

9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προµήθεια του 
συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού 
(µόνο για τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και αρτοποιείου)». 

10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας προσωπικού (ρούχα) κλπ». 

11. Ανάκληση εν µέρει της αριθ. 324/16 απόφασης οικονοµικής επιτροπής περί «Ψήφισης 
πίστωσης για «Συντήρηση συστήµατος διαχείρισης ωροµέτρησης προσωπικού» µε 

απευθείας ανάθεση» (σχετ. το αριθ. 87217/32386/2-11-2016 έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής). 



12. Έγκριση της 4ης εντολής πληρωµής του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 140 
του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

13. Λήψη απόφασης για συµµετοχή υπαλλήλων σε σεµινάριο και ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης συµµετοχής. 

14. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ΑΤΤΙΚΟΣ 
ΗΛΙΟΣ Α.Ε.. 

15. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης τεσσάρων 
(4) αγωγών Νικόλαου Λυµπέρη κατά ∆ήµου. 

16. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης 
προσφυγής ΜΠΟΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 

17. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης 
προσφυγής OLTRE PLUS ΠΡΙΣΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

18. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου επί εκδίκασης αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ κατά ∆ήµου. 

19. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης Φιλίππου Πέτρου, 
πρώην ∆ηµάρχου Σαρωνικού για νοµική στήριξη. 

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


