
 
                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                      

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Γαλατάς  03/08/2018 

   ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: -3840- 
           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 (25η)  

Σας προσκαλώ την 7η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη 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 θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:       

 

             

ΘΕΜΑ 1Ο  : Σύνταξη πίνακα αναμόρφωσης (3η ).. 

 

                  ΘΕΜΑ 2Ο  : Έγκριση 2ου λογαριασμού και πιστοποίηση προς πληρωμή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΚΕΤΗ –  ΤΝΣΗΡΗΗ  

                                        ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ».   

 

  ΘΕΜΑ 3Ο  : Έγκριση 8ου  λογαριασμού και πιστοποίηση προς πληρωμή του έργο: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΩΓΟΤ  

                       ΑΡΔΕΤΗ ΚΑΡΑΣΖΑ». 

  

  ΘΕΜΑ 4ο  : Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Καλαυρίας. 

 

  ΘΕΜΑ 5ο  : Διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

  ΘΕΜΑ 6ο  : Διάθεση πίστωσης για προμήθεια γεωργικών εργαλείων. 

 

  ΘΕΜΑ 7ο  : Διάθεση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση free wi fi hot spot στη Λουτρόπολη Μεθάνων και στο λιμάνι 

                      Γαλατά.   

 

  ΘΕΜΑ 8ο  : Διάθεση πίστωσης για προμήθεια & συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, διαχείρισης αιτημάτων 

                       δημοτών & διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου Δημότη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.  

 

  ΘΕΜΑ 9ο  : Διάθεση πίστωσης για συντήρηση – ενίσχυση υποδομών γηπέδων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

 

   

ΘΕΜΑ 10ο  : Διάθεση πίστωσης για επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. 

 

 

  ΘΕΜΑ 11ο  :  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταγραφή και καταστροφή άχρηστου πάγιου υλικού του 

                       εργοστασίου ΒΙΟΚΑ Μεθάνων. 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 12Ο  : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                        επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Γαλατά. 

 

ΘΕΜΑ 13Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                         επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (οικία Α. Λίτσα). 

 

ΘΕΜΑ 14Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                        επέκταση δημοτικού φωτισμού στον Αγ. Κωνσταντίνο Τακτικούπολης. 

 

ΘΕΜΑ 15Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στους Αγίους Αποστόλους. 

ΘΕΜΑ 16Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (οικία Σκουριά). 

ΘΕΜΑ 17Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (οικία Κ. Μπρούστα). 

ΘΕΜΑ 18Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (οικία Καπετάν Κώστα). 

ΘΕΜΑ 19Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (οικία Καρνέζη). 

ΘΕΜΑ 20Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (νέο κτίριο  Ν. Θηβαίου). 

ΘΕΜΑ 21Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (οικία Καράμπαμπα). 

ΘΕΜΑ 22Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (Λιμανάκι Καλλονής). 

ΘΕΜΑ 23Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (οικία Μ. Λιώση). 

ΘΕΜΑ 24Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Δρυόπη (προς το παλαιό Κοιμητήριο). 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

κ’ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης 


