
                                                                                     

                                                            Αρ. Πρωτ. 8623   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 16/06/2017    
 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 17η   Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία 

θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την  21η  του µήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2017, 

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

 

 

1. Αναµόρφωση (5η) προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 

2. Εισήγηση περί επιβολής τέλους παρεπιδηµούντων έτους 2018 (αρθ. 6 παρ. 2 Ν. 1080/80). 

3. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιµολογίων µηνός ΜΑΪΟΥ 2016. 

4. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια πυροσβεστήρων για τα ∆ηµοτικά κτίρια και συντήρηση 

και επισκευή πυροσβεστήρων των ∆ηµοτικών κτιρίων (αναγοµώσεις κλπ). 

5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση ανελκυστήρων ∆ηµοτικών κτιρίων». 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου ∆.Ε. Καλυβίων και 

Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια ειδικών πινακίδων ενηµέρωσης επικινδυνότητας 

εκδήλωσης πυρκαγιάς». 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Αµοιβές ιατρού εργασίας στο ∆ηµαρχείο». 

9. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» (ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ∆.Κ 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (∆.Ε. Κουβαρά)». 



11. Ψήφιση πίστωσης για «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ> 

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ & ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ)» 

12. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

13. Ψήφιση πίστωσης για τροποποίηση δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού, λόγω 

αποκατάστασης της οδού Γ. ΣΙ∆ΕΡΗ (ΚΟΥΒΑΡΑΣ). 

14. Ψήφιση πίστωσης για τοποθέτηση κολώνας δηµοτικού φωτισµού επί της οδού Σοφούλη 

∆. Ε. Καλυβίων. 

15. Συµµόρφωση µε την αριθ. 2848/2017 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθήνας (υπόθεση αποζηµίωσης Βασιλείου ∆ηµ. λόγω ρυµοτοµίας). 

16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», περί ανακήρυξης προσωρινού 

µειοδότη. 

17. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. µελ. 24/17), καθορισµός 

τρόπου ανάθεσης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Επισκευή-

συντήρηση µεταφορικών µέσων-µηχανηµάτων έργου». 

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη µίσθωση οικήµατος για την στέγαση των Κοινωνικών 

∆οµών του ∆ήµου Σαρωνικού. 

19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 

γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

20. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 

γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

21. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών 

χαρών ∆ήµου Σαρωνικού». 

22. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού 

Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού». 

23. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 

του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού». 

24. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 

του γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». 

25. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας 

παιδικών χαρών ∆ήµου Σαρωνικού». 

26. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδροµίων οδού Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού». 

27. Ορθή επανάληψη της αριθ. 156/17 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής ∆ήµου 

Σαρωνικού (ως προς την παρ. 2 στο αποφαντικό «ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί µε τους 

ίδιους όρους»). 

28. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη αγωγής αναγνώρισης ανυπαρξίας δικαστικής 

απόφασης (υπόθεση αγωγής εταιρείας ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ-ΤΗΛΕΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ κατά της πρώην κοινότητας Παλαιάς 

Φώκαιας). 

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


