
                                                                                     

                                                            Αρ. Πρωτ. 4209 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 24-03-2017    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        
                                                               ΠΡΟΣ: α) Τακτικά µέλη  

1. Αλεξόπουλο Βασίλειο 
2. Μπούτσης Βασίλειος 
3. Αδάµης Μιχαήλ 
4. Παπασταµέλου-Γκούµα Αικατερίνη 
5. Ζεκάκο Ευάγγελο 
6. Τζιβίλογλου Γεώργιο 
 

                                                                Β) Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Γκίνη Σταµάτιο 
2.Αθανασόπουλο Αλέξανδρο 
3.Γεωργοπούλου Παναγιώτα 
4.Μακροδηµήτρη Σωτήριο 
5.Ράπτη Αγγελική 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης οικονοµικής επιτροπής. 

 

 

Σας προσκαλώ  στην 6η  Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την  29η  του µήνα Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1.  Εισήγηση περί έγκρισης του «Master Plan: Πρόταση χρηµατοδότησης (feasibility study), για 

Ενεργειακή Αναβάθµιση-Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων χώρων 

(Οδοφωτισµός) του ∆ήµου». 

2. Εισήγηση περί «2ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για «Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων». 

4. Ψήφιση πίστωσης για «Επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων». 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού». 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια επίπλων και σκευών (µηχανή καφέ φίλτρου-βραστήρας)». 

7. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προµήθεια αντλητικών συστηµάτων και εξαρτηµάτων 

(επισκευή αντλίας της γεώτρησης ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ της ∆.Ε. Καλυβίων και επισκευή και βελτίωση 

βανοστασίου δεξαµενής στο Τουρκολίµανο ∆.Ε. Παλαιάς Φώκαιας)». 

8. Έγκριση 1ου λογαριασµού της µελέτης «Τοπογραφικές εργασίες για την ίδρυση νέου Κοιµητηρίου στη 

θέση ΓΕΡΑΚΙΝΑ ∆.Ε. Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού». 

9. Έγκριση 2ης εντολής πληρωµής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων 

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

10. Ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το έργο "Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας 

Σαρωνίδας και γύρω περιοχής" λόγω µη ανάρτησης διεξαγωγής του διαγωνισµού στο "∆ιαύγεια" 

11. Ορισµός επιτροπής διαγωνισµού για το έργο "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και 

προαύλειων ∆ήµου Σαρωνικού" 

12. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (αγωγή υπαλλήλων Καββαδία και λοιπών). 

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


