
                                                                                     

                                                            Αρ. Πρωτ. 2370 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 16-02-2017    
 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 2η  Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 20η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 

και ώρα 10.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

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

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 

2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο ∆ήµο Σαρωνικού, στις ∆ηµοτικές Κοινότητες και την Τοπική 

Κοινότητα Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού. 

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισµός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση 

όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής 

για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής για τα υποέργα «Είδη τροφίµων και είδη βασικής υλικής συνδροµής» της 

Πράξης «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές 

δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 

5000181)».  

4. Έγκριση µελέτης, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης 

για την «Προµήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών 

Προσώπων αυτού» 

5. Ψήφιση πίστωσης για την «παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισµών του ∆ηµοσίου 

µέσω του ∆ιαδικτύου».  

6. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού στην οδό Αγίου Ανδρέα στην ∆.Κ. Αναβύσσου. 

7. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού στην ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας (Αγ. Φωτεινής 

και Ανεµώνης). 

8. Ψήφιση πίστωσης για σύνδεση νέας παροχής ηλεκτροδότησης τµήµατος οδού Προφάρτας στη ∆.Κ. 

Καλυβίων. 

9. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στη ∆.Κ. Σαρωνίδας (οδός Σκύρου από 

Ολύµπου έως Πίνδου). 

10. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού στην ∆.Κ. Καλυβίων (οδός Αγάπης). 

11. Ψήφιση πίστωσης για επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού (τοποθέτηση Φ.Σ.) στη ∆.Κ. Κουβαρά (οδός 

Αγίου Φανουρίου). 

12. Ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες για καθαριότητα φρεατίων, υδατοσυλλεκτών κ.λ.π» 

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



14. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια σακουλών για τους κάδους απορριµµάτων κοινοχρήστων 

χώρων. 

15. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και φωτοτυπικών 

εργασιών για της υπηρεσίες του ∆ήµου». 

16. Λήψη απόφασης περί συµψηφισµού οφειλών της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

17. Λήψη απόφασης επί επιστολής της ALPHA BANK «περί παράτασης άδειας χρήσεως κοινοχρήστου 

χώρου για τα ΑΤΜ στην Παλαιά Φώκαια και στο Λαγονήσι». 

18. Λήψη απόφασης επί αίτησης Αδάµη Μιχαήλ, Αντιδηµάρχου για  νοµική στήριξη του από την 

δικηγόρο του ∆ήµου. 

19. Λήψη απόφασης επί αίτησης Σωφρόνη Γεώργιου, ∆ηµάρχου για  νοµική στήριξη του από την 

δικηγόρο του ∆ήµου. 

20. Έγκριση της αριθ. 34/2017 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση 

Θωµά Μπασιακούρα). 

21. Έγκριση της αριθ. 35/2017 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση 

Κων/νας Χατζηκυριάκου). 

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


