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Θέµα

Λήψη απόφασης περί
αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
έτους 2015
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Λήψη απόφασης περί αποδοχή
προγράμματος ¨Άθλησης για
όλους¨ περιόδου 2015-2016

2

3

Λήψη απόφασης προκήρυξης για
την πρόσληψη γυμναστή καθώς
και ορισμός τριμελούς επιτροπής
αξιολόγησης αιτήσεων των
ενδιαφερομένων.

Εισηγητής

Περίληψη Απόφασης

Αριθµός
απόφ.

Α./ Ενισχύουμε τον Κ.Α.Ε. 6634 ο οποίος αφορά
¨Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού¨
κατά 3000€ μειώνοντας τον Κ.Α.Ε. 91 ο οποίος αφορά
¨Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών
πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη
προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό¨ κατά 3000€,
Β./ Ενισχύουμε τον Κ.Α.Ε. 6115 ο οποίος αφορά
¨Αμοιβές Λογιστών¨ κατά 4000€, τον Κ.Α.Ε. 6463 ο
οποίος φορά ¨Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων¨ κατά
200€ και τον Κ.Α.Ε. 6222 ο οποίος αφορά
¨Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού¨ κατά 300€, μειώνοντας τον Κ.Α.Ε. 627 ο
οποίος αφορά ¨Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητας
(λοιπές
παροχές
τρίτων)¨
κατά
4500€.
Γ./ Ενισχύουμε τον Κ.Α.Ε. 6111 ο οποίος αφορά
¨Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων¨ κατά
5000€, μηδενίζοντας τον Κ.Α.Ε. 613 ο οποίος αφορά
¨Αμοιβές
τρίτων
μη
ελεύθερων
επαγγελματιώνμηδενίζοντας τον Κ.Α.Ε. 3113 ο
οποίος αφορά ¨ Δάνειο για εξόφληση οφειλών
προηγουμένων ετών¨
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Ρεπανίδης
Βασίλειος

1. Την αποδοχή του προγράμματος ¨Άθλησης για
Όλους¨ από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Ζαγοράς Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) για την περίοδο
2015-2016.
2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω
ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος
¨Άθληση για όλους¨.
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Ρεπανίδης
Βασίλειος

1. Την προκήρυξη πρόσληψης για κάλυψη μίας θέσης
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για τα
προγράμματα ¨Άθλησης για Όλους¨ για την χρονική
περίοδο 2015-2016 σύμφωνα με το Οργανωτικό
πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
2. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία
αποτελείται από τους:
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Ρεπανίδης
Βασίλειος

α. Ρεπανίδη Βασίλειο με την ιδιότητα του Προέδρου,
β. Καουνά Βασίλειο μέλος του Δ.Σ. και γ. Προκόπη
Ελένη μέλος του Δ.Σ.
3. Η επιτροπή μετά την προθεσμία λήξης των
αιτήσεως θα εκδώσει τους πίνακες κατάταξης για την
πρόσληψη του Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής.
4. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω
ενέργειες.
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Σχετικά με ορισμό νέου
εκπροσώπου του αγροτικού
Συνεταιρισμού Ζαγοράς στην
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Ρεπανίδης
Βασίλειος

Αποδεχόμαστε την αριθμ. 15/23-10-2015 απόφαση
του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς περί
ορισμού εκπροσώπου του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Ζαγοράς στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Ζαγοράς Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) τον Γραμματέα
Κουτσελίνη
Προκόπιο
του
Ευσταθίου
με
αναπληρωματικό το μέλος του Δ.Σ. Κομνηνό Βάιο του
Φιλίππου αντί του Βασιακάκη Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Ρεπανίδης Βασίλειος
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