
                                                                                     

                                                            Αρ. Πρωτ. 5691 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 26/04/2017    
 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 9η  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο 

Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την  2α   του μήνα Μαίου του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 

12.00 μεσημβρινή, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 15/17), έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων 

ηλεκτροφωτισμού-λαμπτήρων φωτισμού-φωτεινών σωλήνων και λαμπτήρων για στολισμό». 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής  της προμήθειας «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής 

του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού». 

3. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Μαρτίου. 

4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού. 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ για τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΣΑ για το έτος 2017. 

6. Ψήφιση πιστώσεων για συμβολαιογραφικά έξοδα μεταβίβασης ακινήτου του Γεωργικού 

Συνεταιρισμού Κουβαρά στον Δήμο Σαρωνικού αποκλειστικά για χρήση σχολικού 

συγκροτήματος και κλειστού γυμναστηρίου στην Κοινότητα Κουβαρά (σχετ. η αριθ. 

108/16 απόφαση της Ο.Ε.). 

7. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή πάγιου τέλους κτηματογράφησης για τις νέες 

δηλώσεις ιδιοκτησίας ακινήτων του Δήμου στο Κτηματολόγιο. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την αριθ. 2188/2016 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων». 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου». 

11. Ψήφιση πίστωσης για τοποθέτηση κολώνας με φωτιστικό σώμα στην οδό Δωδεκανήσου περιοχής 

Γαλάζιας Ακτής Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Φοινικιάς, Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυβίων. 



13. Ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση έξι (6) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Ρέθι Δημοτικής 

Κοινότητας Καλυβίων. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού της μελέτης «Κτηματογράφηση – 

Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμ. της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής του Δήμου Καλυβίων 

Θορ.» (Σχετ. αποφ. Οικ. Επιτρ. 152/16 και 121/15). 

15. Έγκριση 4ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας». 

16. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΝΑ 

(ανάθεση υπηρεσιών δημιουργίας αρχείου εργαζομένων το έτος 2010 των πρώην Κοινοτήτων 

Σαρωνίδας και Κουβαρά). 

17. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση αγωγής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ (υπόθεση πρώην Δήμου Αναβύσσου ζημία από πτώση κορμού δέντρου το 

2010). 

18.  Έγκριση της αριθ. 107/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου . 

 

 
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


