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α/α 

Θέµα α/α         

Απόφ 

Περίληψη Απόφασης 

1 

Αντιλογισµός ποσών. 

 

102/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ εγκρίνει τον αντιλογισµό ποσών προϋπολογισµού οικον. έτους 

2017.. 

2 

Γ΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού 2017 

 

103/1
7 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ εγκρίνει την Γ΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού 2017 

 

3 

Αγορά ενός λεωφορείου (πουλµαν).   

 

104/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ αποφάσισε  την αγορά ενός λεωφορείου (πούλµαν) για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του Νοµικού Προσώπου. 

4 

Λήψη απόφασης για καθορισµό αριθµού και ειδικοτήτων 

προσωπικού για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου στο 

πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής κι 

επαγγελµατικής ζωής» σχολ. έτους 2017-2018.  

105/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ οµόφωνα καθορίζει τον αριθµό και τις ειδικότητες προσωπικού 
µε σύµβαση έργου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ως 
εξής: Ενα (1) άτοµο ειδικότητας Παιδιάτρου, Ενα (1) άτοµο ∆άσκαλος 
θεατρικού παιχνιδιού.  

 5           

Αποδοχή χρηµατοδότησης µηνός Μαϊου 2017) από ΕΠ 

ΑΝΑ∆ ΕΒ∆ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών)  και από 

ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ∆ράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής» σχολ/ έτους 2017  

106/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ. αποδέχεται την χρηµατοδότησης µηνός Μαϊου 2017) από ΕΠ 

ΑΝΑ∆ ΕΒ∆ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) ποσού 8.636,40 € 

και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ∆ράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής 

ζωής» σχολ/ έτους 2017 ποσού 12.306,87 €. 

6       

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού». σε βάρος των  Κ.Α. 

60-6634.001 και Κ.Α. 15-6634.001. 

 

107/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ εγκρίνει  διενέργειας και ψήφιση (διαθέτει) πίστωσης για 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού». σε βάρος των  

Κ.Α. 60-6634.001 και Κ.Α. 15-6634.001. ποσών 4.324,57 € και 

2.000,00 € αντίστοιχα. 



7           

Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια 

αναλωσίµων (µελάνια, δισκέτες κλπ)». σε βάρος του  Κ.Α. 

10-6613.002.   

 

108/17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το ∆.Σ εγκρίνει  διενέργειας και ψήφιση (διαθέτει) πίστωσης για 

«Προµήθεια αναλωσίµων (µελάνια, δισκέτες κλπ)». σε βάρος του  Κ.Α. 

10-6613.002.  ποσού 4.800,00 €. 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


