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α/α 

Θέµα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

ΕΗ∆ 

1 

Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. 130/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει την αντικατάσταση µελών ∆.Σ.    

2 

Αντιλογισµός. 

 

131/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

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

3 

Ορθή επανάληψη και επικαιροποίηση της 101/2016 

απόφασης περί πρόσληψης ενός (1) ατόµου ΥΕ 

Καθαριότητος µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, δίµηνης 

διάρκειας για της ανάγκες των Παιδικών Σταθµών.  

 

132/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει την ορθή επανάληψη και επικαιροποιεί την 101/2016 

απόφασης περί πρόσληψης ενός (1) ατόµου ΥΕ Καθαριότητος µε σχέση 

εργασίας Ι∆ΟΧ, δίµηνης διάρκειας για της ανάγκες των Παιδικών 

Σταθµών.  

 

4 

Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου. 

 

133/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ ορίζει τον Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα ως πληρεξούσιου δικηγόρου 

για να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα του ΝΠ∆∆ στην υπόθεση 

«∆ιαδικασία εργατικών διαφορών»  

 5           
Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6471.001 για 

«Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 

134/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ ψηφίζει – διαθέτει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.001 για 



«Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ποσού 6.000,00 €   

6 

Έγκριση παράτασης µίσθωσης κτιρίου Β΄ ΚΑΠΗ. 

 

135/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει  την παράταση µίσθωσης κτιρίου Β΄ ΚΑΠΗ και 

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις λοιπές ενέργειες. 

 

7 

Έγκριση παράτασης µίσθωσης κτιρίου Πολιτιστικού 

Κέντρου Λαγονησίου. 

 

 

136/16 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ εγκρίνει  την παράταση µίσθωσης κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου 

Λαγονησίου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις λοιπές ενέργειες. 

 

8 

 

Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.002 για 

«Προµήθεια ειδών διατροφής (είδη οπωροπωλείου 

Π.Σ.». 

 

137/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ ψηφίζει – διαθέτει  πίστωση σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.002 για 

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

4.039,95  €. 

9 

 

Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.003 για 

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

 

138/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το ∆.Σ ψηφίζει – διαθέτει  πίστωση σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.003 για 

«Προµήθεια ειδών διατροφής (είδη αρτοποιείου Π.Σ.», ποσού  1.505,51  €.

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


