
 
 
 
 

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

ΚΑΤΑ ΤΗN 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 07/02/2017 
 

  

α/α 
Θέμα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής οικ. ετους 2017 του 

Νομικού Προσώπου «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου   Σαρωνικού» 

 

8/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ψηφίζει την σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2017  
του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού ύψους 3.000,00 € και  
ορίζει υπόλογο τον τακτικό υπάλληλο  κ. Ελευθερίου  

2 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6471.002 για “Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων ”  

9/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 
του ΚΑ: 15-6471.002 για “Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων ” ποσού 
4.000,00 € 

3 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 10-6115.002 για “Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών ” 

 

10/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 
του ΚΑ: 10-6115.002 για “Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών ”  ποσού 
1.500,00 € 

4 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 15-6643.001 και 60-6643.001 για “Προμήθεια 

καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ”  

11/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 
των  ΚΑ: 15-6643.001 και 60-6643.001 για “Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση και φωτισμό ” ποσών 3.000,00 € και 5.500,00 € αντίστοιχα. 

 5           

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος των 

ΚΑ: 15-6276.001 και 60-6276.001 για “Δαπάνες εκκένωσης 

βόθρων ”   

12/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 
των ΚΑ: 15-6276.001 και 60-6276.001 για “Δαπάνες εκκένωσης 
βόθρων ”  ποσών 1.500,00 € και 1.500,00 € αντίστοιχα. 

6 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 10-6613.001 για “Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων 

και εντύπων υπηρεσιών ” 

 

13/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 
του ΚΑ: 10-6613.001 για “Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και 
εντύπων υπηρεσιών ” ποσού 300,00 € 



7 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος των 

ΚΑ: 10-6612.001 και 60-6612.001  για “Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ”  

 
14/17 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 
των ΚΑ: 10-6612.001 και 60-6612.001  για “Προμήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων ” ποσών 3.000,00 € και 1.500,00 € αντίστοιχα.

8 

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

ΚΑ: 10-6654.001 για “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού 

χαρτιού ”   

15/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη διενέργεια και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση  σε βάρος 
του ΚΑ: 10-6654.001 για “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού ”
ποσού 2.500,00 € 

9 

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης Τ.Ε προσωπικού ΙΔΟΧ 

για τον Παιδικό Σταθμό Παλαιάς Φώκαιας.  

 

 
16/17 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Τ.Ε προσωπικού ΙΔΟΧ 
προς αναπλήρωση υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Παιδικό Σταθμό 
Παλαιάς Φώκαιας.  

10 

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης Τ.Ε προσωπικού ΙΔΟΧ 

για τον Παιδικό Σταθμό Αναβύσσου Παραλίας.  

 

17/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Τ.Ε προσωπικού ΙΔΟΧ 
προς αναπλήρωση υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Παιδικό Σταθμό 
Αναβύσσου Παραλίας. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


