
 
                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                     

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Γαλατάς  03/11/2017 

   ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: -6784- 
           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 (27η) 

Σας προσκαλώ την 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη 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 τα παρακάτω:       

  

ΘΕΜΑ 1Ο : Διάθεση Πίστωσης για αγορά γηπέδου για την επέκταση του κοιμητηρίου Παλαιών Λουτρών της Τ.Κ.  

                    Κουνουπίτσας Μεθάνων, ιδιοκτησίας Γκίκα». 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Διάθεση Πίστωσης για αγορά γηπέδου για την επέκταση του κοιμητηρίου Κουνουπίτσας της Τ.Κ.  

                    Κουνουπίτσας Μεθάνων, ιδιοκτησίας Παπαματθαίου. 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Διάθεση Πίστωσης για αμοιβή συμβολαιογράφου (σύνταξη συμβολαίων, δηλώσεις, φύλλα υπολογισμού, λοιπά 

                    αντίγραφα, περιλήψεις προς το υποθηκοφυλακείο) και για την μεταγραφή των συμβολαίων στο υποθηκοφυλα 

                    κείο Καλαυρίας με έκδοση πιστοποιητικών για την αγορά γηπέδου για την επέκταση του κοιμητηρίου Παλαιών 

                    Λουτρών της Τ.Κ. Κουνουπίτσας Μεθάνων. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Διάθεση Πίστωσης για αμοιβή συμβολαιογράφου (σύνταξη συμβολαίων, δηλώσεις, φύλλα υπολογισμού, λοιπά 

                    αντίγραφα, περιλήψεις προς το υποθηκοφυλακείο) και για την μεταγραφή των συμβολαίων στο υποθηκοφυλα 

                    κείο Καλαυρίας με έκδοση πιστοποιητικών για την αγορά γηπέδου για την επέκταση του κοιμητηρίου Κουνου 

                    πίτσας της Τ.Κ. Κουνουπίτσας Μεθάνων. 

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Ψήφιση όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Αποκομιδή Απορριμμάτων και 

                     καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου  Τροιζηνίας – Μεθάνων». 

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων «Κέντρο Οικουμενικός Ελληνισμός». 

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών  

                     του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων για το Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων.  

 

ΘΕΜΑ 9Ο : Διάθεση Πίστωσης για τις εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στο εργοστάσιο και στα δύο (2) αντλιοστάσια του 

                     ΒΙΟΚΑ Μεθάνων.  

 

ΘΕΜΑ 10Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Καλλονής Τροιζηνίας. 

 



 

ΘΕΜΑ 11Ο : Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, για την  

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Γαλατά Τροιζηνίας περιοχή «Κατσάμπα». 

 

 

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

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Δρυόπης Τροιζηνίας. 

 
 

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

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Δρυόπης Τροιζηνίας περιοχή «Νησιζα». 

 

 

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

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Ακτή Αγάπης. 

 

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

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στην θέση Τσαρκί - Δάριζα». 

 

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

                       επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καρατζά Τροιζηνίας. 

 

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

                       μετατόπιση κολόνας στην Τ.Κ. Λουτρόπολης Μεθάνων». 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

κ’ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης 


