
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» 

ΚΑΤΑ ΤΗN 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 19/10/2015  

  

α/α 

Θέμα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Εγκριση διενέργειας της εργασίας και ψήφιση πίστωσης 
σε βάρος του Κ.Α. 15-6261.002 για (Στεγανοποίηση 
οροφής κλειστού γυμναστηρίου Καλυβίων «ΑΝΤ. 
ΤΡΙΤΣΗΣ). 
 

106/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια και  ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε 
βάρος του Κ.Α. 15-6261.002 για (Στεγανοποίηση οροφής κλειστού 
γυμναστηρίου Καλυβίων «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ). 
  ποσού 5.000,00 €. 

2 

Εγκριση διενέργειας της προμήθειας  και ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-7133.003 για (Προμήθεια 
σκευών κλπ). 
 

107/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια και  ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε 
βάρος του Κ.Α. 15-7133.003 για (Προμήθεια σκευών κλπ).  ποσού 
1.000,00 €. 

3 

Εγκριση διενέργειας της προμήθειας  και ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-6611.002 για (Προμήθεια 
παιδαγωγικών βιβλίων).  
 

108/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια και  ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε 
βάρος του Κ.Α. 15-6611.002 για (Προμήθεια παιδαγωγικών βιβλίων).  
ποσού 600,00 €. 

4 

Εγκριση διενέργειας της προμήθειας  και ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-6662.002 για (Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού, διαφόρων εξαρτημάτων και 
διαφόρων λαμπτήρων, προβολέων κλπ). 
 

109/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια και  ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε 
βάρος του Κ.Α. 15-6662.002 για (Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, 
διαφόρων εξαρτημάτων και διαφόρων λαμπτήρων, προβολέων κλπ).  
ποσού 2.000,00 €. 

5 

Έγκριση ψήφισης γενομένων δαπανών για την εκδήλωση 
του τμήματος Ελληνικών χορών. 

 

110/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την ψήφιση γενομένων δαπανών για την 
εκδήλωση του τμήματος Ελληνικών χορών.  

6 

Έγκριση ψήφισης γενομένων δαπανών για είδη 
διατροφής.   

 

111/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την ψήφιση γενομένων δαπανών για είδη 
διατροφής.    

7 

Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την αποκατάσταση 
της παγίας προκαταβολής του Νομικού Προσώπου 
Δήμου Σαρωνικού.  

 

112/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  τις δαπάνες, ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση και 
εγκρίνει την και έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την 
αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Σαρωνικού.    

 
 

   



8 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και ψήφιση 
πίστωσης των Κ.Α. 10-6613.002 για «Προμήθεια 
αναλωσίμων μελάνια, δισκέτες-cd, τόνερ κλπ», 10-
7134.001 για   «Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συστημάτων», 10-7134.002 για 
«Προμήθεια εφαρμογών  λογισμικού», 10-7134.003 για 
«Προμήθεια hardware»,  10-7134.004 για «Προμήθεια 
εκτυπωτών». 

 

113/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια και  ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση για 
το έτος 2015 σε βάρος των Κ.Α. 10-6613.002 για «Προμήθεια αναλωσίμων 
μελάνια, δισκέτες-cd, τόνερ κλπ» ποσου  4.960.00, 10-7134.001 για 
«Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων» 
ποσού 390,00 10-7134.002  για «Προμήθεια εφαρμογών  λογισμικού» 
ποσού 65,42, 10-7134.003 για «Προμήθεια hardware» ποσού 774,63,  10-
7134.004 για «Προμήθεια εκτυπωτών» ποσού 65,42.  

9 

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και ψήφιση 
πίστωσης των Κ.Α. 10-6612.001 για «Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» έτους 2015, 
10-6613.001 για «Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και 
εντύπων υπηρεσιών», 10-6654.001 για «Προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού». 

 

114/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια και  ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση για 
το έτος 2015 σε βάρος των Κ.Α. 10-6612.001 για «Προμήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ποσού 3.800,00, 10-6613.001 για 
«Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών» ποσού 
415,34,  10-6654.001 για «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» ποσού 
557,19 €. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


