
            

 

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αριθ. Πρωτ : 170/27-04-2017 

                       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  02/05/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 

17:30 μ.μ.  προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα. 

 
1. Συγκρότηση σε σώμα 

2. Λήψη απόφασης περί Εξουσιοδότησης για την συνέχιση των διαδικασιών του 

προγράμματος ‘’Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής υπογραφή 

συμβάσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών 

3. Λήψη απόφασης περί Εξουσιοδότησης  υπογραφής Τραπεζικών Συναλλαγών και 

προσυπογραφή επιταγών 

4. Λήψη απόφασης περί Εξουσιοδότησης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συναλλαγών (web banking) 

5. Ορισμός διατάκτη 

6. Έγκριση ισολογισμού έναρξης του Ν.Π. Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού 

7. Ενημέρωση  περί  λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  . 

8. Λήψη απόφασης περί συμφωνητικού συνεργασίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων 

Δήμου Σαρωνικού με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  για την δράση ‘’Καλοκαιρινή 

Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017’’ 

9. Έγκριση απόφασης Προέδρου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου 

10. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για Αμοιβές Νομικών ( αμοιβή πληρεξούσιου 

δικηγόρου ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.002 

11. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες Δημοσίευσης  προκηρύξεων 

ανακοινώσεων κλπ σε βάρος του Κ.Α. 10-6462.001 

12. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για Αμοιβές τεχνικού  ασφαλείας σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6112.004 

13. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες απεντόμωσης - μυοκτονίας κλπ σε 

βάρος του Κ.Α. 15-6279.001 

14. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες απεντόμωσης - μυοκτονίας κλπ σε 

βάρος του Κ.Α. 60-6279.001 

15. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων σε βάρος του Κ.Α. 15-6473.001 



16. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για Λοιπά έξοδα εκδηλώσεων σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6474.001 

17. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη 

παντοπωλείου) σε βάρος του Κ.Α. 15-6481.002 

18. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη 

παντοπωλείου) σε βάρος του Κ.Α. 60-6481.001 

19. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη 

οπωροπωλείου) σε βάρος του Κ.Α. 60-6481.002 

20. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη 

αρτοποιείου) σε βάρος του Κ.Α. 60-6481.003 

21. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη 

κρεοπωλείου) σε βάρος του Κ.Α. 60-6481.004 

22. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη 

ιχθυοπωλείου) σε βάρος του Κ.Α. 60-6481.005 

23. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό (πετρέλαιο θέρμανσης)  σε βάρος του Κ.Α. 15-6643.001 

24. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό (πετρέλαιο θέρμανσης)  σε βάρος του Κ.Α. 60-6643.001 

25. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων  σε βάρος του Κ.Α. 15-6662.001 

26. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 

λοιπού εξοπλισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-6673.001 

27. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων σε βάρος του Κ.Α. 15-7131.005 

28. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Χαραλαμπίδου Ελένης 

29. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου. 

 
 

Καλύβια    27/ 04 / 2017  
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
 

ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    


