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ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

         “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”                

Π Ρ Ο Σ 
Τ…  κ.  
………………………………………………………………………………………………………  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
 
Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ  Δήμου 

Σαρωνικού”, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 11/03/2015 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:00 μ.μ. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω 

θέματα: 

. 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00€ από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας 

του Ν.Δ 57/73 έτους 2014 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.   

2. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015 για συμβάσεις μίσθωσης έργου 

(παιδίατρος) Ν.3852/10 αρθ. 103 παρ. 6.  

3. Προγραμματισμός προσλήψεων ΙΔΟΧ έτους 2015 για ανανέωση συμβάσεων μέσω 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

4. Ένταξη «Θεατρικού Εργαστηρίου Ενηλίκων» Παλαιάς Φώκαιας, «Θεατρικού 

Εργαστηρίου Ενηλίκων» Αναβύσσου, «Μικτής Χορωδίας» Παλαιάς Φώκαιας και 

«Μικτής Χορωδίας» Καλυβίων στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»    

5. Έγκριση διενέργειας της εργασίας  και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-

6117.003 για «Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών για το Πολιτιστικό Κέντρο (Δάσκαλος 

θεάτρου». 

6. Έγκριση διενέργειας της εργασίας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-

6112.002 για «Αμοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων» 

7. Έγκριση διενέργειας της εργασίας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-

6261.001 για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ» 

8. Έγκριση διενέργειας της εργασίας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-

6262.001 για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 

9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α: 15-6634.001 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».   

10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α: 15-6661.001 

«Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων».   



11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α: 15-6662.001 

«Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων».   

12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α: 15-7135.005 

«Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας».   

13. Έγκριση διενέργειας της εργασίας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-

6279.002 για «Δαπάνες Απεντόμωσης  - μυοκτονίας». 

14. Έγκριση διενέργειας της εργασίας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-

6279.004 για «Δαπάνες καθαριότητας λοιπών κτιρίων – παραρτημάτων του Νομικού 

Προσώπου». 

 

 
Καλύβια    06/ 03 / 2015  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.  ΣΩΦΡΟΝΗΣ   


