
 
                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                      

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Γαλατάς  13/04/2018 

   ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: -1708- 
           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

         ΠΡΟ:  

τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. κ. Παντελής Βασίλειος 

2. κ. Πατουλιάς Κωνσταντίνος  

3. κ.  αμπάνης Δημήτριος 

4. κα. Ανδρέου Χρυσούλα  

5. κ. Αθανασίου άββας 

6. κ. Παπαϊωάννου πυρίδων 

Αναπληρωματικά 

1. κ. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος 

2. κα. Κανέλλου Ελένη 

3. κα. Ρελάκη Θεοδώρα 

4. κ. Κεραμίδας Γεώργιος 

5. κ. Μπόγρης Νικόλαος 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η (15η)  

Σας προσκαλώ την 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά του Δήμου 

Τροιζηνίας - Μεθάνων, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με το  

Ν. 3852/2010, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:       

             

ΘΕΜΑ 1Ο : Ψήφιση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επέκτασης –  

                       αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων».   

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση 2ου Παραδοτέου Π2.  «Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της Προγραμματικής Περιόδου 

                     2014-2020” για το έργο: «Εξειδίκευση δράσεων του Δήμου Σροιζηνίας – Μεθάνων για την ένταξή τους στο   

                     νέο ΕΠΑ». 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                      επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Γαλατά Τροιζηνίας από Βαϊάννη έως Κατασκήνωση. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                      επέκταση δημοτικού φωτισμού στους Αγίους Αποστόλους Τακτικούπολης. 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                      επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Τακτικούπολη. 

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                      επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Αγ. Γεωργίου. 

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                      επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Καλλονή. 

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Διάθεση πίστωσης για τις δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Υγείας Γαλατά, σύμφωνα με τον Ν. 4368/2016 

 

ΘΕΜΑ 9Ο : Διάθεση πίστωσης  για τα έξοδα δημοσιεύσεων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 10Ο : «Διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας- 

                       Μεθάνων». 

 

ΘΕΜΑ 11Ο : «Διάθεση πίστωσης  για εκτυπώσεις τευχών μελετών και σχεδίων». 

 

ΘΕΜΑ 12Ο : «Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση – καθαρισμό αποχετευτικού δικτύου και δικτύων ομβρίων». 

 

ΘΕΜΑ 13Ο : «Διάθεση πίστωσης  για δαπάνες δράσεων πυροπροστασίας». 

 

ΘΕΜΑ 14Ο : «Διάθεση πίστωσης  για προμήθεια υλικών καθαριότητας». 

 

ΘΕΜΑ 15Ο : «Διάθεση πίστωσης  για προμήθεια εργαλείων και μικρό-υλικών για την υπηρεσία καθαριότητας και  

                         πρασίνου του Δήμου». 

 

ΘΕΜΑ 16Ο : «Διάθεση πίστωσης  για προμήθεια παρελκόμενων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του τηλεφωνικού 

                      κέντρου του Δήμου». 

 

ΘΕΜΑ 17Ο : «Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση –επισκευή εργαλείων και μικρό-εργαλείων της υπηρεσίας καθαριότητας  

                       και πρασίνου του Δήμου». 

 

ΘΕΜΑ 18Ο : «Διάθεση πίστωσης  για προμήθεια υλικών συντήρησης –επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του  

                       Δήμου». 

 

ΘΕΜΑ 19Ο : «Διάθεση πίστωσης  για εργασίες συντήρησης –επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του  

                       Δήμου». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

κ’ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης 


