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α/α 

Θέµα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων (δαπανών) 3ου 

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

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.  

117/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει την έκθεσης εσόδων – εξόδων (δαπανών) 3ου τριµήνου 

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

2 

Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 

 

118/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει την αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 

3 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου βάσει των διατάξεων του 

Ν.4412/16   

119/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ»  

βάσει των διατάξεων του Ν.4412/16 και επιβάλλει σε αυτόν ποινική ρήτρα 

αποκλεισµού από δηµόσιους οργανισµούς  δεκαπέντα (15) ηµερών.    

4 

Λήψη απόφασης για αποδοχή πρότασης προσφοράς 

δωρεάς για εκδροµή του Α΄ ΚΑΠΗ. 

 

120/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ αποδέχεται την πρόταση προσφοράς δωρεάς για εκδροµή του Α΄ 

ΚΑΠΗ. 

 

 5           

Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς παιχνιδιών, δύο (2)  

Η/Υ και ενός (1) εκτυπωτή για τον βρεφονηπιακό Σταθµό 

παραλίας Αναβύσσου.  

121/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ αποδέχεται την δωρεά παιχνιδιών, δύο (2)  Η/Υ και ενός (1) 

εκτυπωτή για τον βρεφονηπιακό Σταθµό παραλίας Αναβύσσου.  

6 
Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ για 

την αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του ΝΠ 

122/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει  την ψήφιση γενοµένων δαπανών και την έκδοση ΧΕΠ για 



ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ήµου Σαρωνικού.  

 

την αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του του ΝΠ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ 

∆ήµου Σαρωνικού.  

 

7 

Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.002 για 

«Προµήθεια ειδών διατροφής (είδη οπωροπωλείου Π.Σ.». 

 

 

123/16 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει  την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.002 για 

«Προµήθεια ειδών διατροφής (είδη οπωροπωλείου Π.Σ.», ποσού  

1.900,69  €. 

8 

 

Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.003 για 

«Προµήθεια ειδών διατροφής (είδη αρτοποιείου Π.Σ.».  

 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

9 

 

Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.004 για 

«Προµήθεια ειδών διατροφής (είδη κρεοπωλείου Π.Σ.». 

 

 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

10 

 

Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6473.001 για 

«Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων». 

 

124/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει  την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6473.001 για 

«Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων», ποσού 3.600,00 € 

 

11 

 

Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Μαρίνου Αναστασίας και 

Μερτζανίδη Μιχάλη. 

 

125/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ οµόφωνα αποφάσισε επί αιτήσεων Μαρίνου Αναστασίας και 

Μερτζανίδη Μιχάλη  την µείωση των τροφείων στην αµέσως προηγούµενη 

κλίµακα.    

12 

 

Λήψη απόφασης επί θεµάτων λειτουργίας και 

δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

 

126/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει  το πρόγραµµα δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης σύµφωνα µε την εισληγηση της υπεύθυνης βιβλιοθηκονόµου. 

13 

 

Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης θεατρικής 

παράστασης στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

127/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ οµόφωνα εγκρίνει  την διοργάνωση θεατρικής παράστασης στις 

09/12/2016   



14 

 

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως «ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ» 

 

128/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει  την αίτηση του «ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ» περί διοργάνωσης 

εικαστικής έκθεσης στο αναπαλαιοµένο κτίριο στην πλατεία Καλυβίων.  

15 

 

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως καταρτιζόµενης ΙΕΚ για 

πρακτική άσκηση. 

 

129/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει την απασχόληση της καταρτιζοµένης ΙΕΚ για πρακτική 

άσκηση. 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


