
            

 

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αριθ. Πρωτ : 118/20-05-2016 

                       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αριθ Συνεδρ: 5 

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 26/05/2016 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 18:00 μ.μ. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω 
θέματα. 

 

. 
1. Αντιλογισμός 

2. Αναμόρφωση 

3. Προγραμματισμός εκδηλώσεων 

4. Ενημέρωση για το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Καλοκαιρινή 

εκστρατεία» 

5. Λήψη απόφασης επι αιτήσεως της Εθελοντικής Oμάδας Δανειστικής Βιβλιοθήκης 

Σαρωνίδας. 

6.  Λήψη απόφασης επι αιτήσεως της Εθελοντικής Oμάδας Δανειστικής Βιβλιοθήκης 

Σαρωνίδας,   για την δωρεάν εκμάθηση σκακιού στην  Σαρωνίδα. 

7. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του ΚΑ: 00-6431.001 για “Έξοδα 

ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ” 

8.  Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του ΚΑ: 00-6443.001 για 

“Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών και τοπικών εορτών” 

9. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6262.001 για 

“Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ”. 

10. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6264.001 για 

“Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού κλειστών γυμναστηρίων ” 

11. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6264.002 για 

“Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων ” 

12. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6264.005 για 

“Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας”  

13. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6265.002 για 

“Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων”  



14. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6471.001 για “Έξοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων” 

15. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6474.001 για “Λοιπά 

έξοδα εκδηλώσεων”  

16. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6661.001 για “Υλικά 

συντήρησης και επισκευής κτιρίων”. 

17. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6662.001 για “Υλικά 

συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων”. 

18. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-7135.005 για 

“Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας”. 

19. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6279.001 για 

“Δαπάνες απεντόμωσης – μυοκτονίας κλπ”.  

20. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-7133.002 για 

“Προμήθεια σκευών κλπ”.  

21. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 10-6115.001 για 

“Αμοιβές  Ορκωτών Λογιστών”.  

22. Έγκριση διενέργειας έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός 

των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας «Οργάνωση εκδρομών (μεταφορά – 

διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα» 

και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6413.001 για «Οργάνωση εκδρομών 

(μεταφορά – διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα»  

23. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6055.001 για 

“Εισφορές υπερ ΙΚΑ καλλιτεχνών”.  

24. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εικαστικής έκθεσης.   

 

 
Καλύβια    20/ 05/ 2016  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   


