ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλύβια, 24. 6. 2021
Αρ. Πρωτ.: 10060
ΠΡΟΣ:

Κοιν.:

α) Τακτικά μέλη
1. Μπούτση Βασίλειο
2. Γκίνη Χρήστο
3. Ζεκάκο Ευάγγελο
4. Παπαχρήστου Δημήτριο
5. Ακούσογλου Σάββα
6. Κόλλια Μαρία
β) Αναπληρωματικά μέλη
1. Γκίνη Μαρία
2. Ράπτη Δήμητρα
3. Καρούμπαλη-Καραμάνη Ακριβή
4. Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη
Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σας προσκαλώ στη 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, η οποία
θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 28η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ
5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» λόγω παραίτησης
εργαζομένου και εξάντλησης του σχετικού πίνακα κατάταξης.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 34/2020 μελέτης, καθορισμός τρόπου
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 3ΑΑ, 3ΑΕ4, (άμμος - χαλίκι), ασφαλτομίγματος,
ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και προμήθεια οικοδομικών
υλικών και υλικών επισκευής πεζοδρομίων» προϋπολογισμού €203,980,37.
3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Σαρωνικού» προϋπολογισμού
€139.100,00 (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»).
4. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης Πρακτικού Νο5 παραλαβής της Ειδικής Ενιαίας
Επιτροπής για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο
«Ενεργειακή
Αναβάθμιση
Αυτοματοποίησης
Συστημάτων
Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο
Σαρωνικού» και β) έγκρισης του 5ου τριμηνιαίου ενδιάμεσου λογαριασμού περιόδου
1.7.2020-30.9.2020 (3ο Τρίμηνο 2020) της υπηρεσίας της ανωτέρω σύμβασης.
5. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης Πρακτικού Νο6 παραλαβής της Ειδικής Ενιαίας
Επιτροπής για την Παρακολούθηση και Παραλαβή (ΕΠΠΕ) της σύμβασης με τίτλο
«Ενεργειακή
Αναβάθμιση
Αυτοματοποίησης
Συστημάτων
Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο
Σαρωνικού» και β) έγκρισης του 6ου τριμηνιαίου ενδιάμεσου λογαριασμού περιόδου
1.10.2020-31.12.2020 (4ο τρίμηνο 2020) της υπηρεσίας της ανωτέρω σύμβασης.
6. Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου
– πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της ΔΕ Καλυβίων».
7. Λήψη απόφασης συμμόρφωσης με την υπ’ αριθ. 1114/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη
ειδικής μελέτης για το σχεδιασμό διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και εφαρμογή
δράσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού».
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία της σύμβασης του έργου «Έξοδα
δράσεων συμμετοχικής διακυβέρνησης και εθελοντισμού οφελουμένων για την υλοποίηση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ
2018-19)».

10. Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για
την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
11. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί έχουν εξοφληθεί είτε γιατί
έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης Αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ
593363/9820/2017 που άσκησε ο Π.Π. κατά του Δήμου Σαρωνικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

