
                                                                                     

                                                            Αρ. Πρωτ. 10224 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 13/07/2017    
 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 22η   Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η 

οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 17η  του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 

2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π. µ. µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

 

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

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 

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

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

ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

4. Περί ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για Υπηρεσίες:  Ενεργειακή Αναβάθµιση - 

Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και 

εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο Σαρωνικού». 

5. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της «Προµήθειας αντλητικών συστηµάτων και 

εξαρτηµάτων» (για το αντλιοστάσιο στην ΤΡΑΠΟΡΙΑ ∆.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ). 

6. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της «Προµήθειας εξαρτηµάτων επισκευής 

αντλιοστασίων» (επισκευή σωληνώσεων της δεξαµενής ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ της ∆.Ε. 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ). 

7. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής - συντήρησης µεταφορικών 

µέσων του ∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης». 

8. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή σε χρήµα της αξίας γάλακτος στους δικαιούχους 

υπαλλήλους του ∆ήµου από 01/01/2015 έως 11/08/2015, σύµφωνα µε την αριθ. 36/16 

απόφαση του ∆.Σ. 



9. Ψήφιση πίστωσης για την «Απόκτηση κωδικού πρόσβασης του ∆ήµου στην ∆ΗΜΟΣΝΕΤ 

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 

ηλεκτρονικά µέσα)». 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων-Ηλεκτρολογικό υλικό για το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, πρόσοψη και αύλειο 

χώρο λόγω βλάβης από βραχυκύκλωµα». 

11. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώµατα µηχανηµάτων για βλάβες στο δίκτυο της ύδρευσης». 

12. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού». 

13. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 

χλοοτάπητα-προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων αυτόµατου ποτίσµατος για την 

συντήρηση των κήπων-προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και 

βελτιωτικών εδάφους». 

14. Ψήφιση πίστωσης για «συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων για την υπηρεσία 

πρασίνου». 

15. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου (Κατερινόπουλος για υπόθεση 

αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ για νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας – Αγ. Νικόλαος 

Αναβύσσου σχετ. η αριθ. 129/2017 απόφαση ∆.Σ.). 

16. Λήψη απόφασης περί παράτασης µισθώµατος χρήσεως χώρου για τη λειτουργία ΑΤΜ της 

Τράπεζας Πειραιώς στη ∆.Κ. Σαρωνίδας. 

17. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής Μπότη 

Απόστολου (κατά απόφασης σφράγισης). 

18. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης 4 προσφυγών (κατά 

αποφάσεων σφράγισης). 

19. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής Β. 

ΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (κατά απόφασης σφράγισης). 

 

 
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


