ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλύβια, 9. 7. 2021
Αρ. Πρωτ.: 11149
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 στην 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, η οποία
θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 13η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Σαρωνικού.
2. Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για
την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 14/2021 μελέτης, καθορισμός τρόπου
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο
«Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» του Δήμου Σαρωνικού.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 44/2021 μελέτης, καθορισμός τρόπου
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο
«Προμήθεια ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και Προμήθεια ενός (1)
μικρού ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη» του Δήμου Σαρωνικού.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 45/2021 μελέτης, καθορισμός τρόπου
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Επισκευή
και συντήρηση μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων έργου Δήμου Σαρωνικού».
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 46/2021 μελέτης, καθορισμός τρόπου
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «εργασίες
λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και φυτικών αποβλήτων του Δήμου
Σαρωνικού».
7. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού».
8. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού».
9. Έγκριση Πρακτικού 1 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών του Δήμου Σαρωνικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» του Δήμου Σαρωνικού.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας
του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος για την
επισκευή οδικού δικτύου λόγω ζημιών από πυρκαγιά» σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/2016.
11. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογράφησημελέτη ΓΠΣ-πολεοδόμηση-μελέτη Π/Ε και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των
κτηματικών και πολεοδομικών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής
(αριθμός σύμβασης 2887.04)».

12. Λήψη απόφασης υπογραφής 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου
Σαρωνικού και Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση
σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού».
13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και
ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού».
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία της Σύμβασης (19SYMV005007840
2019-05-27) του έργου «ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΤΕΒΑ 2018-2019)».
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία της Σύμβασης (19SYMV004893229
2019-05-06) του έργου «ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΤΕΒΑ 2018-2019)».
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία της Σύμβασης (19SYMV004901133
2019 -05-07 2019-06-14) του έργου «ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΤΕΒΑ 2018-2019)».
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία της Σύμβασης (19SYMV0058272938
2019-07-15) του έργου «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΤΕΒΑ 2018-2019)».
18. Λήψη απόφασης διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση ρούχων και
υποδημάτων.
19. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί έχουν εξοφληθεί είτε γιατί
έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτης με τίτλο «Εργασίες ελέγχου μερίδων για την
καταγραφή ιδιοκτησιακών αλλαγών των οικοπέδων που προέκυψαν από τη μεμονωμένη
πράξη εφαρμογής των Ο.Τ. της οδού Καλυβίων εντός σχεδίου Παραλίας Καλυβίων για την
επαναφορά της πράξης εφαρμογής (ΦΕΚ Δ’ 723/95 Κ.ΛΠ)».
21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και
εποχικού
προσωπικού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022 σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/ΟΙΚ.13626 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
22. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπισης κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, το άρθρο 116 του
Ν.4547/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ
102/26.8.2015, τεύχος Α’).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

