
                                                                                     

                                                                     Αρ. Πρωτ. 18692 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 18-11-2016    
 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 33η  Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία 

θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 23η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2016, 

ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016. 
2. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 
Σαρωνικού. 

3. Εισήγηση περί αναπροσαρµογής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2017. 
4. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων συµβουλευτικής γονέων µαθητών δηµοτικού και 

νηπίων σε κάθε δήµο για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος επισιτιστικής 
και βασικής υλικής συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων για τη δικτύωση µαθητών λυκείου µε 
επιχειρηµατικές οργανώσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

6. Ψήφιση πίστωσης για «έξοδα δράσεων συµβουλευτικής οικογενειών σε θέµατα 
οικογενειακού προϋπολογισµού και διατροφής για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ). 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα παιδοψυχαγωγικής υποστήριξης παιδιών 6 µέχρι 12 ετών για 
την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά 10, 11, 12 ετών για 
την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

9. Ψήφιση πίστωση για «Έξοδα δράσεων επαγγελµατικού προσανατολισµού µαθητών λυκείου 
για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 



10. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων ενηµέρωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών, 
ψυχολογικής ενδυνάµωσης από 13 µέχρι 18 ετών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οµάδων, 
εθελοντών και συνοδών (επισκέψεις, ενηµερώσεις) για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)». 

12. Ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες πλυσίµατος και απολύµανσης τροχήλατων κάδων 
απορριµµάτων». 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δηµοτικών κτιρίων». 
14. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (GPS χειρός)». 
15. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (σχετ. η αριθ. 

271/16 απόφαση του ∆.Σ.). 
16. Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια « α) 

Προµήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτηµάτων ύδρευσης και β) προµήθεια υδροµέτρων 
και λοιπών εξαρτηµάτων σύνδεσης αυτών». 

17. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την «Ασφάλιση 
µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) του ∆ήµου Σαρωνικού». 

18. Ορισµός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιµών µονάδος νέων εργασιών για το έργο 
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά». 

19. Ορισµός αναπληρωµατικών µελών επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών 
για την «Προµήθεια οχηµάτων για την πολιτική προστασία» (σχετ. η αριθ. 334/16 
απόφαση της Ο.Ε.). 

20. Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο 
δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση 
πίστωσης  

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


