
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» 

ΚΑΤΑ ΤΗN 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/05/2016 
 
 

  

α/α 

Θέµα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Αντιλογισµός 

 

60/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει τον Αντιλογισµό οικον. ετους 2016   

2 

Αναµόρφωση 

 

61/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ εγκρίνει την Αναµόρφωση οικον. ετους 2016 . 

 

3 

Προγραµµατισµός εκδηλώσεων 

 

62/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων σύµφωνα µε 

τον προγραµµατισµό για το καλοκαίρι 2015  

4 

Ενηµέρωση για το πρόγραµµα εκδηλώσεων της ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης «Καλοκαιρινή εκστρατεία» 

 

63/16  

Το ∆.Σ. ενηµερώθηκε από την υπεύθυνη βιβλιοθηκονόµο της 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης για τις δράσεις  που περιλαµβάνονται στο  

πρόγραµµα εκδηλώσεων της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης «Καλοκαιρινή 

εκστρατεία»  

 5           

Λήψη απόφασης επι αιτήσεως της Εθελοντικής Oµάδας 

∆ανειστικής Βιβλιοθήκης Σαρωνίδας. 

 

64/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης Σαρωνίδας 

υπο την αιγίδα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ΝΠ∆∆ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ 

∆ήµου Σαρωνικού  

 
 

6 
Λήψη απόφασης επι αιτήσεως της Εθελοντικής Oµάδας 

∆ανειστικής Βιβλιοθήκης Σαρωνίδας,   για την δωρεάν 

65/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



εκµάθηση σκακιού στην  Σαρωνίδα.  Το ∆.Σ. εγκρίνει την δωρεάν εκµάθηση σκακιού στην δανειστική 

βιβλιοθήκη  Σαρωνίδας.  

7 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του 

ΚΑ: 00-6431.001 για “Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του ΝΠ∆∆” 

 

 

66/16 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

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

του ΚΑ: 00-6431.001 για “Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του ΝΠ∆∆” ποσού 3.000,00 €  

8 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του 

ΚΑ: 00-6443.001 για “∆απάνες δεξιώσεων εθνικών και 

τοπικών εορτών” 

 

67/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 00-6443.001 για “∆απάνες δεξιώσεων εθνικών και 

τοπικών εορτών” ποσού 1.000,00 €  

9 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6262.001 για “Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

µονίµων εγκαταστάσεων ”. 

 

68/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6262.001 για “Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

µονίµων εγκαταστάσεων ” ποσού 754,00 € 

 

10 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6264.001 για “Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων 

κλιµατισµού κλειστών γυµναστηρίων ” 

 

69/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 

του ΚΑ: 15-6264.001 για “Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων 

κλιµατισµού κλειστών γυµναστηρίων ”  ποσού 1.000,00 €  

 

11 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6264.002 για “Συντήρηση και επισκευή 

κλιµατιστικών µηχανηµάτων ” 

 

70/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6264.002 και 60-6264.002 για “Συντήρηση και 

επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων ” ποσού 500,00 €  και 1.000,00 

€ αντίστοιχα.  

 
 

12 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6264.005 για “Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων 

71/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6264.005 για “Συντήρηση και επισκευή 



πυρασφάλειας και πυροπροστασίας”  

 

συστηµάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας”  ποσού 1.500,00 € 

 

13 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6265.002 για “Συντήρηση και επισκευή 

πυροσβεστήρων”  

 

72/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6265.002 και 60-6265.002 για “Συντήρηση και 

επισκευή πυροσβεστήρων” ” ποσού 500,00 €  και 700,00 € 

αντίστοιχα.  

 

14 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6471.001 για “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” 

 

73/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6471.001 για “Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων” ποσού 7.600,00 €  

 

 

15 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6474.001 για “Λοιπά έξοδα εκδηλώσεων”  

 

74/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 
βάρος ΚΑ: 15-6474.001 για “Λοιπά έξοδα εκδηλώσεων”   ποσού 
500,00 € 

16 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6661.001 για “Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων”. 

 

75/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6661.001 και 60-6661.001 για “Υλικά συντήρησης 

και επισκευής κτιρίων” ποσού 1.000,00 € και 1.000,00 € αντίστοιχα. 

 

 

17 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6662.001 για “Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων”. 

 

76/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6662.001 και 60-6662.001 για “Υλικά συντήρησης 

και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων”  ποσού 500,00 € και 500,00 € 

αντίστοιχα.  

 

18 
Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 77/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 ΚΑ: 15-7135.005 για “Προµήθεια συστηµάτων 

πυρασφάλειας”. 

 

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

βάρος ΚΑ: 15-7135.005 και 60-7135.002 για “Προµήθεια συστηµάτων 

πυρασφάλειας” ποσού 500,00 € και 500,00 € αντίστοιχα.    

 

 

19 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-6279.001 για “∆απάνες απεντόµωσης – µυοκτονίας 

κλπ”.  

 

78/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος ΚΑ: 60-6279.001 για “∆απάνες απεντόµωσης – µυοκτονίας 

κλπ”  ποσού 815,00 €   

 

 

20 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 60-7133.002 για “Προµήθεια σκευών κλπ”.  

 

79/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 60-7133.002 για “Προµήθεια σκευών κλπ”  ποσού 

1.500,00 €  

 

21 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 10-6115.002 για “Αµοιβές  Ορκωτών Λογιστών”.  

 

80/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 10-6115.002 για “Αµοιβές  Ορκωτών Λογιστών”.  

 ποσού 1.500,00 €  

 

 

22 

 

Έγκριση διενέργειας έγκριση µελέτης, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και καθορισµός των όρων διακήρυξης της 

υπηρεσίας «Οργάνωση εκδροµών (µεταφορά – 

διανυκτέρευση) µελών ΚΑΠΗ σε εκδροµές πολιτιστικού και 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα» και ψήφιση πίστωσης σε βάρος 

του ΚΑ: 15-6413.001 για «Οργάνωση εκδροµών (µεταφορά 

– διανυκτέρευση) µελών ΚΑΠΗ σε εκδροµές πολιτιστικού 

και ψυχαγωγικού χαρακτήρα»  

 

81/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ οµόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια της υπηρεσίας  καθορίζει 

τον τρόπο εκτέλεσης της, καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της 

υπηρεσίας «Οργάνωση εκδροµών (µεταφορά – διανυκτέρευση) 

µελών ΚΑΠΗ σε εκδροµές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6413.001 για 

«Οργάνωση εκδροµών (µεταφορά – διανυκτέρευση) µελών ΚΑΠΗ σε 

εκδροµές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα» ποσου 

28.942,00 €  

  



23 

 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6055.001 για “Εισφορές υπερ ΙΚΑ καλλιτεχνών”.  

 

82/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6055.001 για “Εισφορές υπερ ΙΚΑ καλλιτεχνών”.  

 ποσού 500,00 €  

 

24 

 

Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εικαστικής έκθεσης.   

 

83/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης στον πρώτο 

όροφο του πρώην Πνευµατικού Κέντρου. 

 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


