
                                                                                     

                                                            Αρ. Πρωτ. 13782  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Καλύβια 14/09/2017    
 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 26η  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η 

οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 18η  του μήνα Σεπτεμβρίου του 

έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1.  Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής 

αντλιοστασίων (επισκευή συντήρηση αντλίας στο ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ και 

επισκευή δεξαμενής στην περιοχή ΑΤΕ στο ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ». 

2. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών 

συστημάτων και εξαρτημάτων αυτών» (για τη γεώτρηση στην ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ της Δ.Ε. 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ). 

3. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής 

αντλιοστασίων» (για την επισκευή αντλιοστασίων ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΣ ΒΕΝΕΤΗ της Δ.Ε. Αναβύσσου). 

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

ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο 

Λαυρεωτικής έτους 2017. 

6. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» (προμήθεια υλικών για 

την τοποθέτηση πλακιδίων στις βρύσες Γυμνασίου Αναβύσσου). 

7. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» (για εργασίες στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο). 

8. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώματα μηχανημάτων για κλαδέματα ευκαλύπτων και λοιπών 

δέντρων λόγω επικινδυνότητας». 



9. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην 

κτιρίων» (συντήρηση επισκευή υποσταθμού δημαρχιακού μεγάρου). 

10. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία καθαριότητας& 

ηλεκτροφωτισμού), προμήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης), προμήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία τεχνικών έργων), προμήθεια 

εργαλείων (για την υπηρεσία πρασίνου), προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

(για την υπηρεσία τεχνικών έργων), προμήθεια μηχανημάτων και λοιπός εξοπλισμός (για 

την υπηρεσία πρασίνου), προμήθεια μηχανημάτων και λοιπός εξοπλισμός (την υπηρεσία 

ύδρευσης)».  

11. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτικών Κτιρίων». 

12. Έγκριση της αριθ. 243/17 απόφασης Δημάρχου «περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας» 

(υπόθεση ΕΤΑΔ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής του 

Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η ΑΤΤΙΚΗ» (κατά τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης επί 

αίτησης χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ, πρώην Δήμου Αναβύσσου). 

14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής/αγωγής 

της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ. 

 
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ  


