
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜοΣ., ΤΡοιΖΗΝιΑΣ_ΜΕΘΑΝΩΝ

Αρßθμ. Πρωτ. . 877 Ι12-02-2016

Προò: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Π..Ρ-.Ω. Σ.Κ.Δ., κ|,. ξ.|.|,

Παρακαλοýμε να προσÝλθετε σε τακτικÞ συνεδρßαση του Δημοτικοý Συμβουλßου
του ΔÞμου Τροιζηνßαò-ΜεθÜνων Στην ΒιβλιοθÞκη Γυμνασßου ΓαλατÜ την 17η
Φεβρουαρßου 20º6 ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 18:00 μ.μ. σýμφωνα με τα Üρθρα
64 και 74 του Ν.3Β52/2010, για:

1. ΠαρÜταση προθεσμßαò του Ýργου:Κλειστü ΓυμναστÞριο-αßθουσα
πολλαπλþν χρÞσεων(ΠροσθÞκη στο ΓυμνÜσιο-Λυκειο ΜεθÜνων).

2. ΠαρÜταση προθεσμßαò του Ýργου:ΚατασκευÞ αγωγοý Üρδευσηò ΚαρατζÜ
3. Συγκρüτηση επιτροπÞò προσωρινηò παραλαβÞò του Ýργου:ΑναβÜθμιση

κτιριακου συγκροτÞματοò Γενικου Λυκεßου-ΕπÜλ-Εσπερινου Γυμνασßου
ΓαλατÜ & Σχολικþν Κτιρßων Δ.Δ,Τακτικοýποληò.

4. Συγκρüτηση ΕπιτροπÞò ΠροσωρινÞò και ΟριστικÞò παραλαβÞò του
Ýργου:ΑνÜπλαση σε επιλεγμÝνεò ζþνεò των οικισμþν του Δ.Δ.Δρυοπηò.

5. Συγκρüτηση επιτροπÞò ΟριστικÞò παραλαβÞò του Ýργου:ΑνÜπλαση
οικισμου ΚαρατζÜ.

6, Συγκρüτηση επιτροπÞò ΠροσωρινÞò και ΟριστικÞò παραλαβÞò του
Ýργου:ΑνÜπλαση σε επιλεγμÝνεò ζþνεò των οικισμþν του
Δ.Δ.Τακτικουποληò.

7. ΠαρÜταση λειτουργßαò Αναπτυ§ιακοý ΣυνδÝσμου ΔÞμων Τροιζηνßαò και
Πüρου.

8. Καταβολη ποσου στην ΔΕΛΛΗΕ για την σýνδεση με το δßκτυο του κλειστου
Γυμνασ-ιηρßου ΜεθÜνων.

9. ΚαταβολÞ ποσου στην ΔΕΔΔΗΕ για την αλλαγÞ παροχÞò που αφορÜ την
σýνδεση του απονιτροποιητÞ ΜεθÜνων.

10, ¸νταξη του ΔÞμου μαò σΓο δßκτυο ΙωÜwηò Α.Καποδßστριαò.
11. ΚαταπολÝμηση δÜκου Ýτουò 2016 στον ΔÞμο μαò.
12. Συσταση ΕπιτροπÞò Ελεγχου των επιχειρÞσεων που λειτουργοýν εποχιακÜ

σχετικÜ με την απαλλαγÞ τουò απü την υποχρÝωση καταβολÞò δημοτικþν
τελþν καθαριüτηταò και φωτισμοý.

13. ¸γκριση καταστροφÞò υλικου ΣχολικÞò ΜονÜδαò.
14. Σýσταση τριμελοýò επιτροπÞò συμφωνα με το Π.Δ. 480/1985 αρθ. 5 για την

κατασΓροφÞ αρχειακοý υλικοý του ΔÞμου Τροιζηνßαò-ΜεθÜνων.
15. Συσταση πενταμελουò επιτροπÞò για την λειτουργßα των κοιμητηρßων του

Δημου μαò.
16. ¸γκριση διÜθεσηò πßστωσηò για τιò εκδηλþσειò «Καρναβαλι ΜεθÜνων

20º6»



17. Ορισμüò ενüò Δημοτικοý Συμβουλου/ μετÜ του αναπληρωτÞ του/ για την
παραλαβη εντüò του Ýτουò 20º6, εκτελεσθÝντων Ýργων-εργασιþν αξßαò
μεγαλυτερηò των 5.869,41, ΕΥΡΩ σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου 16
του Π.Δ, º7l/ºΘΒ7.

18. Συγκρüτηση επιτροπÞò απü δυο Δημοτικοýò Συμβουλουò μετÜ των
αναπληρωτþν τουò για την παραλαβÞ Ýργων-εργασιþν αξßαò μικρüτερηò
των 5.869,41 ΕΥΡΩ, τα οποßα θα εκτελεσθουν εντüò του Ýτουò 2016 συμφωνα
με τιò διατÜξειò του Üρθρου 15, παρ. 2 του Π.^.171/7θΒ7.

19. Ορισμüò δυο Δημοτικþν Συμβουλων, μετÜ των Αναπληρωτþν τουò, για την
συγκρüτηση επιτροπÞò διενÝργειαò διαγωνισμþν κατÜ το Ýτοò 2016, δια την
εκποßηση, εκμßσθωση/ αγορÜ Þ μßσθωση πραγμÜτων απü το ΔÞμο συμφωνα
με τιò διατÜξειò των Üρθρων 1 και 3 του Π.^.270/19Β1 και εξουσιοδüτηση
του κ. ΔημÜρχου για την συγκροτηση τηò επιτροπÞò με απüφασÞ του.

20. Ορισμüò ενοò Δημοτικοý Συμβουλου ωò μÝλοò τηò ΕπιτροπÞò για την
παραλαβÞ προμηθειþν που θα διενεργηθουν στο ΔÞμο κατÜ το Ýτοò 2016
συμφωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου 67 του Π,Δ. 2Β /1θΒ0.

21. Ορισμüò ενüò Δημοτικου Συμβουλου/ μετÜ του αναπληρωτÞ του/ ωò μÝλοò
τηò ΕπιτροπÞò για την παραλαβÞ υπηρεσιþν κατÜ το Ýτοò 2016 συμφωνα με
τιò διατÜξειò των Üρθρων 64 και 70 του Π.Δ. 28/1980.

22. Συγκρüτηση επιτροπÞò απü τρειò υπα}λÞλουò του ΔÞμου μετÜ των
αναπληρωτþν τουò για την αξιολüγηση αποτελεσμÜτων διαγωνισμþν και
απευθεßαò ανÜθεση προμηθειþν που θα εκτελεσθουν εντüò του Ýτουò 2016
σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

23. Συγκρüτηση επιτροπÞò απü τρειò υπαλλÞλουò του ΔÞμου μετÜ των
αναπληρωτþν τουò και ορισμüò ΠροÝδρου αυτÞò για την παραλαβη
προμηθειþν που θα πραγματοποιηθοýν εντüò του Ýτουò 2016 συμφωνα με
τιò διατÜξειò του Üρθρου 2Β του ΕΚΠΟΤΑ.

24. Συγκρüτηση επιτροπÞò απü τρειò υπαλÞλουò του ΔÞμου μετÜ των
αναπληρωτþν τουò για την διενÝργεια διαγωνισμþν προμηθειþν που θα
εκτελεσθοýν εντüò του Ýτουò 2016 συμφωνα με τιò διατÜξειò του αρθρου 46
του ΕΚΠΟΤΑ.

25. Ορισμüò ΕπιτροπÞò παραλαβÞò του Üρθρου 67 Ν.28/80 Ýτουò 20º6.
26. ΑποδοχÞ ποσου 2.000 ευρþ απü ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. για την διοργÜνωση των

2"" Παντροιζηνιακþν αγþνων.
27. Αßτηση Συλλüγου «Ο ¶γιοò ΚÞρυκοò» για την δημιουργßα ειδικοý

Δημοτικοý Σχολεßου.
2Β. Αßτηση Συλλüγου «Ο ¶γιοò ΚÞρυκοò» για επικαιροποßηση τηò 48/201,4

απüφασÞò μαò.
Αßτηση των κ.κ. Σ.ΚορυζÞ και Αικ.Λεσιþτη.
Αßτηση κ. Χρ.ΛÝκκα.
Αßτηση κ. Μ.Δρßτσα.
Αßτηση κ. Αντ.Αντωνιου.
Αßτηση κ. Ι.Ανδριανüπουλου.
Αßτηση κ. Αν.Λßλλου.
Αßτηση κ. Αθ.ΣταματÝλλου.
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