
 
 
 

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

ΚΑΤΑ ΤΗN 10η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 19/07/2016 
 
 

  

α/α 

Θέµα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Αποδοχή χρηµατοδότησης, Α΄ και Β΄  δόσης της από 

19/02/2016 ΕΠΑΝΑ∆ Ε∆ ΒΜ σύµβασης 2015 - 2016, και 

της από 19/02/2016 σύµβασης 2015-2016 Π.Ε.Π. µε την  

Ε.Ε.Τ.Α.Α    Α.Ε για την υλοποίηση του προγράµµατος 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» 

 

91/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ αποδέχεται την   χρηµατοδότηση, Α΄ και Β΄  δόσης της από 

19/02/2016 ΕΠΑΝΑ∆ Ε∆ ΒΜ σύµβασης 2015 - 2016, και της από 

19/02/2016 σύµβασης 2015-2016 Π.Ε.Π. µε την  Ε.Ε.Τ.Α.Α    Α.Ε για 

την υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής»  

2 

Αποδοχή δωρεάς. 

 

92/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ αποδέχεται την δωρεα από δηµότη προς το Ν.Π. 

ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ήµου Σαρωνικού 

 

3 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών των Επιτροπών 

διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού 

«Οργάνωση εκδροµών  (µεταφορά-διανυκτέρευση) µελών 

ΚΑΠΗ σε εκδροµές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα έτους 2016.  

93/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει τα πρακτικά των Επιτροπών διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού «Οργάνωση εκδροµών  

(µεταφορά-διανυκτέρευση) µελών ΚΑΠΗ σε εκδροµές πολιτιστικού 

και ψυχαγωγικού χαρακτήρα έτους 2016. 

4 

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων (δαπανών) 1ου και 2ου 

τριµήνου 2016 του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.  

94/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει  την έκθεση εσόδων – εξόδων (δαπανών) 1ου και 2ου 

τριµήνου 2016 του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.  



 5           

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6471.001 για “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

(εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κλπ”). 

 

95/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε 

βάρος του ΚΑ: 15-6471.001 για “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

(εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κλπ” ποσού 

18.750,00 € 

 
 

6 

Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ για 

την αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του ΝΠ 

ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ήµου Σαρωνικού. 

96/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει τις δαπάνες  και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση για την 

έκδοση ΧΕΠ για την αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του 

ΝΠ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ήµου Σαρωνικού.     

7 

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης – παράτασης των 

συµβάσεων του προσωπικού Ι∆ΟΧ στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του προγράµµατος «Εναρµόνιση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής έτους 2016-2017» 

 

 

97/16 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ. εγκρίνει τη ανανέωση – παράταση των συµβάσεων του 

προσωπικού Ι∆ΟΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής έτους 2016-

2017»  

8 

 

Έγκριση παράτασης µίσθωσης κτιρίου Α΄ ΚΑΠΗ.  

 

98/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει παράταση µίσθωσης κτιρίου Α΄ ΚΑΠΗ για δυο ετη. 

9 

 

Έγκριση παράτασης µίσθωσης κτιρίου Γ΄ ΚΑΠΗ.  

 

99/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. εγκρίνει παράταση µίσθωσης κτιρίου Γ΄ ΚΑΠΗ για δυο ετη. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


