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α/α 

Θέμα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 
Αντιλογισμός. 

 

117/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ. εγκρίνει τον αντιλογισμό  ως η εισήγηση της υπηρεσίας 

2 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. ετους 2015. 

 

118/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ. εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. ετους 2015.  

 

3 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης Α΄ 

δόσης  2015 προερχόμενο από Εθνικούς πόρους, Β΄ 

δόσης  2015 προερχόμενο από Εθνικούς πόρους, Γ΄ 

δόσης  2015 προερχόμενο από  το ΕΣΠΑ για την δράση 

«Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». 

 

119/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ομόφωνα αποδέχεται την  χρηματοδότηση Α΄ δόσης  2015 

προερχόμενο από Εθνικούς πόρους, Β΄ δόσης  2015 προερχόμενο από 

Εθνικούς πόρους, Γ΄ δόσης  2015 προερχόμενο από  το ΕΣΠΑ για την 

δράση «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». 

 

4 

Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης λειτουργίας του 

συστήματος ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών 

(WEB-BANK) 

 

120/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει και εξουσιοδοτεί  απαρέκλιτα για την 

αποκλειστική χρήση του συστήματος τραπεζικών συναλλαγών (WEB-

BANK) την Ειδική Ταμία του Δήμου κα Γάτσια Γεωργία.    

5 

Λήψη απόφασης καταβολής χρηματικών βοηθημάτων 

σε άπορους δημότες, υλοποίησης προγράμματος 

Κοινωνικής Προστασίας Ν.Δ 57/73 (Ενδεια)  

 

121/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 

άπορους δημότες, υλοποίησης προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας 

Ν.Δ 57/73 (Ενδεια) 



 

 

6 

Εγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6643.001 για (Προμήθεια  καυσίμων για 

θέρμανση). 

 

122/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια της προμήθειας καυσίμων για 

θέρμανση και  ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6643.001 

για (Προμήθεια  καυσίμων για θέρμανση). ποσου  10.000,00 € 

7 

Εγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6112.004 για (Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας). 

 

123/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια της υπηρεσίας – εργασίας και  

ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6112.004 για (Αμοιβή 

Τεχνικού ασφαλείας). ποσου  3.000,00 € 

 

 

8 

 

Εγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 

Κ.Α. 15-6276.001 για (Δαπάνες εκκένωσης βόθρων). 

 

 

124/15 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την διενέργεια της υπηρεσίας – εργασίας και  

ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6276.001 για (Δαπάνες 

εκκένωσης βόθρων) ποσου  1.000,00 € 

ΕΗΔ  9 

Λήψη απόφασης περί αιτήματος του Συμπαραστάτη του 

Δημότη και της Επιχείρησης. 

125/15 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει  την εγγραφή στα ΚΑΠΗ των δικαιούχων του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου αλλά και των άπορων συνδημοτών μας οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους στα ΚΑΠΗ χωρίς την καταβολή της 

ετήσιας συνδρομής.  

 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


