
 
 
 

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

ΚΑΤΑ ΤΗN 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 15/04/2016 
 
 

  

α/α 

Θέμα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΔΕ 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου και ενός (1) ατόμου ΥΕ 

Καθαριότητος με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας 

για της ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  

30/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ εγκρίνει την πρόσληψη   ενός (1) ατόμου ΔΕ Βοηθός 

Βρεφονηπιοκόμου και ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριότητος με σχέση 

εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας για της ανάγκες των Παιδικών 

Σταθμών  

2 

Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εικαστικής έκθεσης.    31/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ εγκρίνει την διοργάνωσης εικαστικής έκθεσης. 

 

3 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του 

ΚΑ: 00-6111.002 για “Αμοιβές Νομικών ( αμοιβή 

πληρεξούσιου δικηγόρου )”  

32/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 00-6111.002 για “Αμοιβές Νομικών ( αμοιβή 

πληρεξούσιου δικηγόρου )” ποσού 1.000,00 € 

4 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 00-6433.001 για “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών”  

 

33/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 00-6433.001 για “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών” ποσού 600,00 €  

 5            

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 10-6266.001 για “Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη 

εφαρμογών λογισμικού”. 

 

34/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 10-6266.001 για “Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη 

εφαρμογών λογισμικού” ποσού 1.000,00 €.  



 
 

6 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 10-6266.002 για  “Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη 

ιστοσελίδας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

 

35/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 10-6266.002 για  “Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη 

ιστοσελίδας Δημοτικής Βιβλιοθήκης ποσού 1.000,00 €  

7 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6112.002 για Αμοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης 

εκδηλώσεων”. 

 

 

36/16 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 

του ΚΑ: 15-6112.002 για Αμοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης 

εκδηλώσεων” ποσού 15.000,00 €  

8 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6112.004 για “Αμοιβές τεχνικού  ασφαλείας”. 

 

37/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6112.004 για “Αμοιβές τεχνικού  ασφαλείας” ποσού 

2.000,00 €  

9 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6261.002 για “Στεγανοποίηση οροφής Κλειστού 

Γυμναστηρίου Καλυβίων "Αντώνης Τρίτσης". 

 

38/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6261.002 για “Στεγανοποίηση οροφής Κλειστού 

Γυμναστηρίου Καλυβίων "Αντώνης Τρίτσης" ποσού 5.000,00 € 

 

10 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6265.004 για “Συντήρηση και επισκευή μουσικών 

οργάνων” 

 

39/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 

του ΚΑ: 15-6265.004 για “Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων” 

ποσού 1.750,00 €  

 

11 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6275.001 για “Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 

δεξαμενών κ.λ.π”. 

 

40/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6275.001 για “Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 

δεξαμενών κ.λ.π”  ποσού 500,00 €  

 

 
 



12 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6611.001 για “Προμήθεια βιβλίων ( Δημοτ. 

βιβλιοθήκης )”.  

 

41/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6611.001 για “Προμήθεια βιβλίων ( Δημοτ. 

βιβλιοθήκης )” ποσού 1.000,00 € 

 

13 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6634.001 για “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού” 

 

42/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6634.001 για “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού” ποσού 1.000,00 €   

 

14 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6634.001για “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού” 

 

43/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6634.001για “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού” ποσού 6.182,75 € 

 

 

15 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6662.002 για “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 

διαφόρων εξαρτημάτων  & διαφόρων λαμπτήρων, 

προβολέων κλπ”. 

 

44/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6662.002 για “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 

διαφόρων εξαρτημάτων  & διαφόρων λαμπτήρων, προβολέων κλπ”. 

Ποσού 3.500,00 € 

16 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6662.003 για “Προμήθεια υλικών(ξύλα, σίδερα κλπ) 

για επισκευή κερκίδων γηπέδων”. 

 

45/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6662.003 για “Προμήθεια υλικών(ξύλα, σίδερα κλπ) 

για επισκευή κερκίδων γηπέδων” ποσού 2.000,00 € 

 

 

17 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6681.001 για «Υλικά φαρμακείου» 

 

46/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6681.001 για «Υλικά φαρμακείου» ποσού 250,00 €  

 

18 
Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 47/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 ΚΑ: 60-6681.001 για “Υλικά φαρμακείου”. 

 

Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6681.001 για “Υλικά φαρμακείου” ποσού 250,00 €  

 

 

19 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6691.001 για “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 

και φωταγωγήσεων”.  

 

48/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6691.001 για “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 

και φωταγωγήσεων” ποσού 200,00 €   

 

 

20 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6262.002 για “Συντήρηση ανελκυστήρων Παιδικών 

Σταθμών”  

49/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6262.002 για “Συντήρηση ανελκυστήρων Παιδικών 

Σταθμών” ποσού 1.500,00 €  

 

21 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6265.001 για “Συντήρηση και επισκευή επίπλων, 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού”.  

 

50/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6265.001 για “Συντήρηση και επισκευή επίπλων, 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 500,00 €  

 

 

22 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6265.003 για “Συντήρηση και επισκευή φωτοτ. 

μηχαν, φαξ κλπ”.  

51/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6265.003 για “Συντήρηση και επισκευή φωτοτ. 

μηχαν, φαξ κλπ” 1.000,00 €  

  

23 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6611.001 για “Προμήθεια παιδαγωγικών βιβλίων 

Π.Σ”. 

 

52/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6611.001 για “Προμήθεια παιδαγωγικών βιβλίων 

Π.Σ” ποσού 600,00 €  

 

24 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6622.002 για “Έξοδα προμήθειας εκπαιδευτικού 

53/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 



υλικού Π.Σ”. 

 

βάρος του ΚΑ: 60-6622.002 για “Έξοδα προμήθειας εκπαιδευτικού 

υλικού Π.Σ” ποσού 1.000,00 € 

 

25 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6622.003 για “Έξοδα προμήθειας παιδαγωγικού 

υλικού Π.Σ”  

54/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6622.003 για “Έξοδα προμήθειας παιδαγωγικού 

υλικού Π.Σ” ποσού 7.000,00 €  

 

26 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6673.001 για “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & 

λοιπ. εξοπλισμού.”. 

 

55/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6673.001 για “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & 

λοιπ. εξοπλισμού.” ποσού 500,00 € 

 

27 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6673.001 για “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & 

λοιπ. Εξοπλισμού”. 

 

56/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 

του ΚΑ: 15-6673.001 για “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπ. 

Εξοπλισμού” ποσού 200,00 €  

28 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6673.002 για “Ανταλακτικά - υλικά επισκευής και 

συντήρησης  φωτοτυπικών-φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων”. 

 

57/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-6673.002 για “Ανταλακτικά - υλικά επισκευής και 

συντήρησης  φωτοτυπικών-φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων” ποσού 

1.000,00 € 

 

 

ΕΗΔ 

29 

 

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ως προς το αρθ. 8.  

 

58/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. αποφάσισε την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου  ως προς το αρθ. 8 και ορίζει τον χρόνο 

παραμονής των δικαιούχων στα 2 έτη εκτός ειδικών περιπτώσεων 

που θα εισηγείται η κοινωνική υπηρεσία «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» .  

 

ΕΗΔ 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 59/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 



 

30 

 

ΚΑ: 00-6221.001 για “Ταχυδρομικά τέλη και 

ταχυμεταφορικά τέλη”. 

 

βάρος του ΚΑ: 00-6221.001 για “Ταχυδρομικά τέλη και 

ταχυμεταφορικά τέλη” ποσού 989,49 € 

  

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


