
            

 

                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αριθ. Πρωτ : 261/13-07-2017 

                       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αριθ Συνεδρ: 8 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

         “ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”                

Π Ρ Ο Σ 

Τ…  κ.  ………………………………………………………………………………………………………  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

 
Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου “ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ  ∆ήµου 

Σαρωνικού “ η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την  17/07/2017 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ  και 

ώρα 18:00 µ.µ.  προκειµένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα. 

 
1. Αποδοχή χρηµατοδότησης µηνός Μαρτίου 2017) από ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆ ΟΠΣ 5001485/128 

(Υπ. Εσωτερικών)  και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ∆ράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» σχολ/ έτους 

2016 – 2017. 

2. Αποδοχή χρηµατοδότησης µηνός Απριλίου 2017) από ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆ ΟΠΣ 5001485/128 

(Υπ. Εσωτερικών)  και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ∆ράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» σχολ/ έτους 

2016 – 2017. 

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων (δαπανών) 1
ου

 τριµήνου και 2
ου

 τριµήνου 2017 του Ν.Π. 

ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.  

4. Αντιλογισµός ποσών. 

5. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του Ν.Π». σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 

6. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας»  σε βάρος του Κ.Α. 00-6433.001 

7. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή 

Τοπικών εορτών»  σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.001 

8. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Αµοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης 

εκδηλώσεων» σε βάρος του Κ.Α. 15-6112.002 

9. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες µίσθωσης µηχανηµάτων 

µικροφων. εγκαταστάσεων (ήχος)» σε βάρος του Κ.Α. 15-6233.001 

10. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες µίσθωσης µηχανηµάτων 

φωτισµού (φως)» σε βάρος του Κ.Α. 15-6033.002 

11. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 

του ΝΠ∆∆»  σε βάρος των  Κ.Α. 15-6261.001 και Κ.Α 60-6261.001 



12. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 

εγκαταστάσεων»  σε βάρος του Κ.Α. 15-6262.001. 

13. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 

µηχανηµάτων»  σε βάρος των Κ.Α. 15-6264.002 και Κ.Α. 60-6264.002 

14. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων» 

σε βάρος των  Κ.Α. 15-6265.002 και Κ.Α. 60-6265.002. 

15. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων 

πυρασφάλειας και πυροπροστασίας» σε βάρος του Κ.Α. 15-6264.005 . 

16. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Συντήρηση και επισκευή µουσικών 

οργάνων»  σε βάρος του Κ.Α. 15-6265.004 

17. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για « Συντήρηση – Τεχνική υποστήριξη 

προγράµµατος ΑΒΕΚΤ ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης σε βάρος του Κ.Α. 15-6266.001. 

18. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών 

σταθµών»  σε βάρος του Κ.Α. 60-6262.002. 

19. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών 

και λοιπού εξοπλισµού» σε βάρος του Κ.Α. 60-6265.001. 

20. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Προµήθεια βιβλίων ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης»  σε βάρος του Κ.Α. 15-6611.001. 

21. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων»  

σε βάρος των  Κ.Α. 15-6661.001 και Κ.Α 60-6611.001. 

22. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 

λοιπού εξοπλισµού» σε βάρος του Κ.Α. 60-6673.001 

23. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Προµήθεια σκευών κλπ» σε βάρος του 

Κ.Α. 60-7133.002 

24. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Προµήθεια υλικών θεατρικών 

παραστάσεων» σε βάρος του Κ.Α. 15-6699.004. 

25. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Οργάνωση εκδροµών µελών ΚΑΠΗ» σε 

βάρος του Κ.Α. 15-6413001 

26. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «∆απάνες µισθώµατος ενδυµατολογικών 

εµφανίσεων πολιτιστικών δραστηριοτήτων» σε βάρος του Κ.Α 15-6236.001. 

27. Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  για «Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων    

(Εκδηλώσεις –συναυλίες  - θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π)“ σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.001 

 
 

Καλύβια    13/ 07 / 2017  
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
 

ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    


