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 Θέμα α.α. αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

 1o Έγκριση μελέτης «Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων  

     Δήμου Σαρωνικού». 

 

196 To Δημοτικό Συμβούλιο KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τη 

μελέτη «Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου   

Σαρωνικού». 

 

ΕΗΔ 2
ο
 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής    

     Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  

     Σαρωνικού 

197 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Αντικαθιστά δύο (2) μέλη του Δ.Σ. της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με την εισήγηση του 

Προέδρου της Επιτροπής. 

 

 3
ο
 Λήψη απόφασης για την  «Προμήθεια καυσίμων και  

    λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και  

    την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών  

    κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015». 

 

198 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει να προβεί 

σε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας 

ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω άγονου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με την προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων 

και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών 

κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015. 

 Η κατάθεση δικαιολογητικών και προσφορών θα γίνει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ήτοι έως την Δευτέρα 

19/10/2015. 

 4
ο
 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την  

     υπηρεσία «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και  

     μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού».  

 

199 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του 

Δήμου Σαρωνικού»,σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών.  

 

 5ο Ενημέρωση σχετικά με την δράση ανακύκλωσης  

    ρούχων και υποδημάτων και καθορισμός είκοσι έξι  

200 To Δημοτικό Συμβούλιο KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την 

υλοποίηση δράση ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων 



    (26) θέσεων για την τοποθέτηση κόκκινων κάδων  

    ανακύκλωσης  

 

σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου, ήτοι να τοποθετηθεί 

στους αντίστοιχους κάδους πινακίδα όπου θα αναγράφεται ότι 

εναποτίθενται   μόνο κατεστραμμένα ρούχα και υποδήματα. 

 Για τα ρούχα και τα υποδήματα που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ήδη υλοποιείται δράση, συλλογής και 

διανομής σε οικογένειες, από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

σπίτι». 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 


