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 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 11η   Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την  9η    του µήνα Μαϊου του έτους 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 

12.00, µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Αναµόρφωση 3η προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού οικονοµικού έτους 2017. 

2. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιµολογίων µηνός Φεβρουαρίου 2017. 

3.  Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. 6/17 µελέτη), ψήφιση πίστωσης, και κατάρτιση 

όρων διακήρυξης του νέου διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια του συνόλου των 

καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων 

αυτού». 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την «Αντικατάσταση ελαστικών 

µεταφορικών µέσων – µηχανηµάτων έργου». 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τηλ. ΦΑΞ και φωτοτυπικών) 

και Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού». 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (για το Γήπεδο 

Τέννις-Μπάσκετ στον Άγιο Νικόλαο στο Λαγονήσι». 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια λαµπτήρων φωτισµού». 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (για την υπηρεσία πρασίνου). 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (ρολό αλουµινίου για το ταµείο του 

∆ηµαρχιακού Μεγάρου)». 

10. Έγκριση 6ου λογαριασµού πληρωµής της µελέτης «Εκπόνηση µελετών για την πολεοδόµηση 

(ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής Β΄  Κατοικίας της Κοινότητας Αναβύσσου Νοµού Αττικής». 

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου 

«Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

12. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. 

Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 



13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση 

τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου «∆ίκτυο 

αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού». 

15. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδάφους του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου 

Σαρωνικού». 

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης 

∆ήµου Σαρωνικού». 

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


