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α/α 

Θέμα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. ετους 2015. 
 

73/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. εγκρίνει την ααμόρφωση προϋπολογισμού οικ. ετους 2015.  
 

2 

Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης συμμετοχής 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης  
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » 
και εξουσιοδότηση του Νόμιμου εκπρόσωπου για την 
υποβολή της αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης 
Προσφοράς  και την υπογραφή σύμβασης έναντι της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, καθώς και  την  υπογραφή της σύμβασης 
εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής.  
 

74/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. αποφάσισε την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων 
στο πλαίσιο της δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής » και εξουσιοδοτεί τον Λιοδακάκη Δημήτριο, 
Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.π. για την υποβολή της 
αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης Προσφοράς  και την υπογραφή 
σύμβασης έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, καθώς και  την  υπογραφή της 
σύμβασης εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής.  
 

3 

Λήψη απόφασης περί στοιχείων των δομών του Ν.Π οι 
οποίες συμμετέχουν στην πρόσκληση 2100/16-07-2015 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ περί πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο 
δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2015-2016.  
 

75/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ. αποφάσισε την συμμετοχή  στην πρόσκληση 2100/16-07-
2015 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ των παρακάτω δομών: Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός Καλυβίων,  

4 

Λήψη απόφασης καταβολής χρηματικών βοηθημάτων σε 
άπορους δημότες, υλοποίησης προγράμματος 
Κοινωνικής Προστασίας Ν.Δ 57/73 (Ενδεια)  
 

76/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ορίζει ως διατάκτη τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Λιοδακάκη Δημήτριο 
και αναπληρώτρια αυτού την Αντιπρόεδρο Μιχαηλίδου Τσιγαρίδα 
Σοφία.  

5 

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης υποστήριξης 
συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) και 
ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10-6266.001 για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης. 
 

77/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει την ανανέωση υποστήριξης συστήματος 
Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) και ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 
ση σε βάρος του Κ.Α. 10-6266.001 «Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη 
εφαρμογών λογισμικού» ποσού 850,00 € για την αντιμετώπιση της 
δαπάνης. 
 



6 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραχώρησης ακινήτου 
για την στέγαση του ΚΑΠΗ Σαρωνίδας. 
 

78/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Δ.Σ ομόφωνα αποδέχεται την παραχώρησης ακινήτου για την 
στέγαση του ΚΑΠΗ Σαρωνίδας 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


