ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 23η TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 16-11-2016 και ώρα 17:30.

1ο
(ΕΗ∆)

Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 17556/2016 αίτησης του 249 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ:
Αλεξίου Παναγιώτη περί παραχώρησης του αµφιθεάτρου
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.
του ∆ηµαρχείου, για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε
2. Παραχωρεί ατελώς το Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου
θέµα την αποχέτευση
στον κ. Αλεξίου Παναγιώτη, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ.
17556/2016 αίτησή του, για την πραγµατοποίηση
εκδήλωσης µε θέµα την αποχέτευση.

2ο
(ΕΗ∆)

Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 261.627,00€ από το 250 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα του Π∆Ε (µέσω του
2. Αποδέχεται χρηµατοδότηση ποσού 261.627,00€ από το
ΤΕΒΑ)για την πράξη «Αποκεντρωµένες προµήθειες
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα του Π∆Ε (µέσω του
τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής , διοικητικές
ΤΕΒΑ)για την πράξη «Αποκεντρωµένες προµήθειες
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 Κ.Σ.
τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής , διοικητικές
Ανατολικής Αττικής»που υλοποιεί ο ∆ήµος Σαρωνικού»
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016
Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής»που υλοποιεί ο ∆ήµος
Σαρωνικού», σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος
Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών.

3ο
(ΕΗ∆)

Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 132.932,54 € από το 251 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.
Εθνικό Τµήµα του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
2. Αποδέχεται χρηµατοδότηση ποσού132.932,54 € από το
για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην
Εθνικό Τµήµα του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
Κοινότητα Κουβαρά».
για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην
Κοινότητα Κουβαρά», σύµφωνα µε την εισήγηση του
Τµήµατος
ΠροϋπολογισµούΛογιστηρίου
και
Προµηθειών.

4ο
(ΕΗ∆)

Αναµόρφωση (10η) προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού 252 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.
έτους 2016.
2. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού
έτους 2016 σύµφωνα µε την 370/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.

5ο
(ΕΗ∆)

Λήψη απόφασης περί φιλοξενίας παιδιών από την 253 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.

αδελφοποιηµένη πόλη της Κύπρου «Μέσα Γειτονιά» στο
πλαίσιο του προγράµµατος « Χρυσοπράσινο Φύλλο».

2. Αποφασίζει τη φιλοξενία παιδιών από την
αδελφοποιηµένη πόλη της Κύπρου «Μέσα Γειτονιά»
στο πλαίσιο του προγράµµατος
« Χρυσοπράσινο
Φύλλο» και διαθέτει πίστωση ποσού 1000€ σε βάρος
του ΚΑ.00-6433.002.

6ο
(ΕΗ∆)

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή 254 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.
πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού Αγ. Τριάδος ∆.Ε.
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του έργου
Αναβύσσου»∆ήµου Σαρωνικού».
«Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού Αγ.
Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου»∆ήµου Σαρωνικού», ως
σχέδιο υπηρεσίας.

7ο
(ΕΗ∆)

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου « Επισκευή και 255 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.
ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του έργου
∆ήµου Σαρωνικού»
«Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών
κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού» ως σχέδιο
υπηρεσίας.

8ο
(ΕΗ∆)

Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» 256 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος.
∆ήµου Σαρωνικού, λόγω παραιτήσεων.
2. Αντικαθιστά τα µέλη του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»
∆ήµου Σαρωνικού, κ.κ. Σύρρου Κυριακή και Σακαρούδη
Μαρία λόγω παραιτήσεων, µε τις κ.κ. Μπουλαµάτση
Κων/να και Θεοδωράκη ∆έσποινα.

9ο

∆ηµοτικό
Συµβούλιο
ΟΜΟΦΩΝΑ
αποδέχεται
Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 13.460,09 € από το 257 Το
χρηµατοδότηση ποσού 13.460,09 € από το εθνικό τµήµα του
εθνικό τµήµα του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για το έργο «Συνδέσεις
το έργο «Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα
υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης ∆.Ε. Καλυβίων
ύδρευσης ∆.Ε. Καλυβίων.
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ΠροϋπολογισµούΛογιστηρίου και Προµηθειών.

10ο

Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00 258 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται και
ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της ∆΄ κατανοµής
κατανέµει χρηµατοδότηση ποσού 43.430,00 ευρώ από το
ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
Υπουργείο Εσωτερικών της ∆΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2016 για
των σχολείων του ∆ήµου Σαρωνικού
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου
Σαρωνικού, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος
Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών και κατανέµει

11ο

στις Σχολικές Επιτροπές ως εξής:
Α/βάθµια Σχολική Επιτροπή 60%
Β/βάθµια Σχολική Επιτροπή 40%
Λήψη απόφασης περί καθορισµού ∆ηµοτικών Τελών 259 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει:
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Σαρωνικού
Τα ∆ηµοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου
έτους 2017 (προσθήκη Κοινωνικού Τιµολογίου) .
Σαρωνικού έτους 2017 να παραµείνουν ως έχουν, ήτοι µηδενική
αύξηση, καθώς και την προσθήκη Κοινωνικού Τιµολογίου
σύµφωνα µε την 368/2016 απόφαση- εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής έτσι όπως διαµορφώθηκε κατά τη
συζήτηση του θέµατος.

12ο

Λήψη απόφασης περί: α) καθορισµού κοινού συντελεστή 260 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει σύµφωνα µε
την 369/2016 απόφαση- εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής:
φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της
α) Ο φόρος επί των Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για
κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, β)
όλες της κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017
Κατανοµή ΦΗΧ έτους 2017 στον ∆ήµο Σαρωνικού και στα
να παραµείνει ως έχει.
ΝΠ∆∆ µε τις επωνυµίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή
β) Να εξακολουθήσει να διατίθεται αποκλειστικά για την
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού» και
ενίσχυση των κονδυλίων των λειτουργικών δαπανών και της
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
συντήρησης σχολείων µέσω των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το πρόσθετο
∆ήµου Σαρωνικού».
ποσό που αποφασίστηκε µε την 218/2015 απόφαση του ∆.Σ.
(άρθρο 113 παρ.6 Ν.1892/90).

13ο

Καθορισµός
εµπορίου.

14ο

Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, 262 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει χώρους για τη
χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών
λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
σύµφωνα µε την 85/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, έτσι όπως διαµορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέµατος.

15ο

Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων

θέσεων

άσκησης

υπαίθριου

στάσιµου 261 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει τις θέσεις
άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, σύµφωνα µε την
84/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτσι όπως
διαµορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέµατος.

263 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ καθορίζει
κοινόχρηστους χώρους για πώληση προϊόντων από

από Παραγωγούς

16ο
17ο

Παραγωγούς σύµφωνα µε την 87/2016 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, έτσι όπως διαµορφώθηκε κατά τη συζήτηση
του θέµατος.

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» 264 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 «∆ιοίκηση».
Ορισµός επιτροπής για την επεξεργασία κανονισµού 265 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζει επιτροπή για την
χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων.
επεξεργασία
κανονισµού
χρήσης
παραχωρούµενων
κοινόχρηστων χώρων αποτελούµενοι από τους:
Πέντε (5) Προέδρους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων
Τον Αντιδήµαρχο κ. Γκέραλη Σάββα
Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κωνσταντέλο Ανδρέα
Τη ∆ηµοτικό Σύµβουλο κα. Ράπτη Αγγελική
Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Βολάκο Νικόλαο.
Έναν (1) Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας
Έναν (1) ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου

18ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού 266 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί το Τεχνικό
έτους 2016.
Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016 σύµφωνα
µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής.

19ο

Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» 267 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον
∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.
Προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού
έτους 2016, σύµφωνα µε την 118/2016 απόφασή του.

20ο

Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την 268
τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ
των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού,
Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση
πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του
ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010
Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής 269
συνεργασίας
µεταξύ
των
∆ήµων
Λαυρεωτικής,
Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την
από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των
διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν.

21ο

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

3852/2010
22ο

Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ 270 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την
τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους
έκθεση εσόδων-εξόδων Γ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του
2016.
∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 339/2016
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

23ο

Καθορισµός αµοιβής δικηγορικής εταιρείας «Εταιρεία 271 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζει την αµοιβή της
δικηγορικής
εταιρείας
«Εταιρεία
δικηγόρων
Γ.∆.
δικηγόρων
Γ.∆.
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣΚ.Θ.
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ- Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α.Π.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ»,σύµφωνα µε το
ΧΙΩΤΕΛΗΣ»,σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν
άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση
3463/2006, για την υπόθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά της αρ.
προσφυγής στο ΣτΕ κατά της αρ. 203636/21-9-2011
203636/21-9-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης
απόφασης ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μεταφορά – διάθεση
για το έργο «Μεταφορά – διάθεση λυµάτων και
λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών
Σαρωνικού κόλπου του Νοµού Αττικής» στο ποσό των
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού
4.211,95€ µε ΦΠΑ.
κόλπου του Νοµού Αττικής».

24ο

Έγκριση γενοµένων δαπανών

25ο

Γνωµοδότηση επί της µελέτης «∆ιευθέτηση στα πλαίσια 273 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ επί
της µελέτης «∆ιευθέτηση στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης
οριστικής οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Αγ.
τµήµατος του ρέµατος Αγ. Νικολάου» κατόπιν του αρ. πρωτ.
Νικολάου» κατόπιν του αρ. πρωτ. 204398/3-11-2016
204398/3-11-2016 εγγράφου της ∆/νσης Ανθρώπινου
εγγράφου της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρειας
∆υναµικού Περιφέρειας Αττικής.
Αττικής.

26ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 274 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει το
παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών
πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού»
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου
Σαρωνικού»

27ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο 275 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το πρωτόκολλο
«∆ιαµόρφωση Κ/Χ στον ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου
προσωρινής παραλαβής για το έργο «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στον
πόλεως Καλυβίων».
ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

272 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τις γενόµενες
δαπάνες σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος
Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου και Προµηθειών.

28ο

Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. 12903/2016 αιτήµατος 276 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ παραχωρεί προς χρήση
χώρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στον
Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Ειρήνης περί παραχώρησης
Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίας Ειρήνης, σύµφωνα µε την
χώρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.
εισήγηση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς
Φώκαιας

29ο

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της 277 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται την
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και
πρόταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και
Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ.. ∆ηµάκη Αθανάσιου,
Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ.. ∆ηµάκη Αθανάσιου,
Κρικιλαίδη Βασιλείου, Τσάκωνα Μαρίκας- Ραλιώ,
Κρικιλαίδη
Βασιλείου,
Τσάκωνα
ΜαρίκαςΡαλιώ,
Αδαµοπούλου-Μπρακούλια Ευδοκία, Μπάτρη ∆ηµητρίου,
Αδαµοπούλου-Μπρακούλια Ευδοκία, Μπάτρη ∆ηµητρίου,
Λαδέα Παναγιώτη, Γεωργή Αθανάσιου, Βεργέτη Αλέξιου,
Λαδέα Παναγιώτη, Γεωργή Αθανάσιου, Βεργέτη Αλέξιου,
Μηλιάδου Άρτεµις, Τσακµακλή Στέργιου, Παυλίδου
Μηλιάδου Άρτεµις, Τσακµακλή Στέργιου, Παυλίδου Αγγελικής,
Αγγελικής, Μεντή Καλλιόπης, Τσιατούρα Φώτιου,
Μεντή Καλλιόπης, Τσιατούρα Φώτιου, Σταµατάκη Μαίρης,
Σταµατάκη Μαίρης, Βάλβη Χαράλαµπου).
Βάλβη Χαράλαµπου)

30ο

∆ιοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης µαθητών για την 278 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη
διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των µαθητών των σχολείων
εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
του ∆ήµου, για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και ψηφίζει
πίστωση ποσού 2.000 € σε βάρος του ΚΑ 00-6433.001
«Τιµητικές ∆ιακρίσεις και αναµνηστικά δώρα».

31ο

Λήψη απόφασης περί συµµετοχής εκπροσώπων του ∆ήµου 279 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη
Σαρωνικού στο ετήσιο Συνέδριο ΚΕ∆Ε στην Θεσσαλονίκη
συµµετοχή εκπροσώπων του ∆ήµου Σαρωνικού στο ετήσιο
(από 1/12/2016 έως 3/12/2016), έγκριση µετακίνησης
Συνέδριο ΚΕ∆Ε στην Θεσσαλονίκη (από 1/12/2016 έως
αυτών και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
3/12/2016), εγκρίνει τη µετακίνηση αυτών και ψηφίζει
πίστωση ποσού 2.000€ σε βάρος του ΚΑ 00-6421

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

