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Θέµα

Λήψη απόφασης περί
γνωστοποίησης παραίτησης
υπαλλήλου και
αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

Περίληψη Απόφασης
1) Την αποδοχή της παραίτησης της Κας
Ταμπακοπούλου Ινώς – Φωτεινής η οποία εργαζόταν
μέχρι πρότινος στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίου
Δημητρίου με την ειδικότητα ΔΕ Βοηθού
Βρεφονηπιοκόμου,
2) Την έγκριση πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου με
ειδικότητα ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου με
σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και διάρκεια από την
υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-82016 ημερομηνία λήξης του προγράμματος με
δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα
συνεχιστεί βάσει τις διατάξεις του Ν. 2190/94 άρθρο
21, παρ. 3 στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης
¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής¨
3) Την έκδοση
Πρόσκλησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι,
4) Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία
μετά την προθεσμία λήξης των αιτήσεως των
ενδιαφερομένων θα εκδώσει τους πίνακες κατάταξης
και
θα
αποτελείται
από
τους:
α./ Ρεπανίδη Βασίλειο (Προέδρος της επιχείρησης)
β./
Καουνά Βασίλειο (μέλος του Δ.Σ. της
επιχείρησης)
γ./ Προκόπη Ελένη (μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης)

Αριθµός
απόφ.
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5) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να ξεκινήσει
διαδικασία για την αντικατάστασή της σύµφωνα
µε τα όσα προβλέπει η νόµιµη διαδικασία.
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Λήψη απόφασης περί
ανανέωσης συμβάσεων των
υπαλλήλων των
βρεφονηπιακών σταθμών
δομών Ζαγοράς και Αγίου
Δημητρίου του δήμου
Ζαγοράς Μουρεσίου για το
έτος 2015-2016.

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

1./ Την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι και την 31η 08-2015 ημερομηνία λήξης του προγράμματος
σύμφωνα
με
την
υπ.
αριθμ.
πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./98/25620/20-8-2015 απόφασης της
επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006
ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) και συγκεκριμένα των υπαλλήλων
Κυπαρίσση Γραμματή, Πριτσά Ελένη και Θεοχάρη
Αθανασία για τον βρεφονηπιακό σταθμό Ζαγοράς και
Γκάγκα Κρυσταλλία και Κράββαρη Αικατερίνη όσον
αφορά τον βρεφονηπιακό σταθμό Αγίου Δημητρίου
με τις ίδιες ειδικότητες που διατηρούσαν μέχρι την
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31η-8-2015
ημερομηνία
λήξης
του
παλιού
προγράμματος.
2./ Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω
ενέργειες
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Λήψη απόφασης περί
έγκρισης χορήγησης
επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας σε
προσωπικό Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

α./ Την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας κατηγορίας Α΄ στους
νοσηλευτές που απασχολούνται στο πρόγραμμα
¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ σύμφωνα με το υπ. αριθμ.
10214/120222/15-7-2015
έγγραφο
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας καθώς και τα σχετικά έγγραφα με υπ. αριθμ.
πρωτ. 19614/22-06-2015 του υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του υπ. αριθμ.
πρωτ. 2/11730/ΔΕΠ/04-06-2015 έγγραφο του
υπουργείου Οικονομικών-Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους καθώς και της παρ. 2 του διατακτικού της υπ.
αριθμ.
2/53212/0022/15-07-2014
ΚΥΑ.
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β./ εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος σε συνεργασία µε
τον Λογιστή της επιχείρησης για τις περαιτέρω
ενέργειες.
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Λήψη απόφασης περί
τροποποίησης της υπ. αριθμ.
15/2015 απόφασης της
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. σχετικά με
ορισμό προμηθευτών των
προγραμμάτων «Βοήθεια στο
Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών
Σταθμών» για το έτος 20152016.

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

Οι νέοι προμηθευτές της επιχείρησης για το έτος
2015-2016 έπειτα την τροποποίηση της υπ. αριθμ.
15/2015 απόφαση του συμβουλίου της επιχείρησης
είναι οι εξής:
1. Παντοπωλείο Αμούντζια Απ. – Αμούντζια Αν. ΟΕ
που εδρεύει στο Ανήλιο Πηλίου
2. Κρεοπωλείο Κοντογιώργου Κατερίνα που εδρεύει
στην Ζαγορά
3. Πρατήριο καυσίμων Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο
που εδρεύει στην Ζαγορά Πηλίου
4.Πρατήριο καυσίμων Στιβαχτή που εδρεύει στο
Μούρεσι Πηλίου
5.Πρατήριο Καυσίμων Καμβρογιάννη Λάμπρου που
εδρεύει στην Μακρυράχη Πηλίου.
6.Φαρμακείο Σαμαρά Αλέξανδρου που εδρεύει στην
Ζαγορά Πηλίου
7.Φαρμακείο Αγγελέτου – Μπαρούτα Ελένη & Σία που
εδρεύει στην Ζαγορά Πηλίου
8.Φαρμακείο Ζαβάκου Κωσταντίας που εδρεύει στον
Κισσό Πηλίου
9.Φαρμακείο Χιώτη Νικόλαου που εδρεύει στο
Μούρεσι Πηλίου
10.Βιβλιοχαρτοπωλείο Κουκιάσα Μαρίας που εδρεύει
στην Ζαγορά Πηλίου
11. Βιβλιοχαρτοπωλείο Στάμου Άγγελου που εδρεύει
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στην Ζαγορά Πηλίου
12. Αποθήκη Χονδρικής Καψάλα Καλλιόπης που
εδρεύει στον Άγιο Βλάσιο
13. MEDICAL MARKET - Ιατρικά αναλώσιμα.
14. Αρτοποιείο Γεωργούδης Κ. Δημήτριος
15. Ανατολή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
16. Φαρμακείο Σπινθηροπούλου Ευδοξίας που
εδρεύει στην Τσαγκαράδα
17. Φούρνος Γεωργούδη Μαρίας που εδρεύει στον
Κισσό
18. Φούρνος Γεραμπίνη Αρτεμισίας που εδρεύει στην
Ζαγορά.
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Λήψη νέας α όφασης ερί
καθορισµό τροφείων για
τους βρεφονη ιακούς
Σταθµούς Ζαγοράς και
Αγίου ∆ηµητρίου.

Έγκριση Ισολογισμού
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2014.

Λήψη απόφασης σχετικά με
τηλεφωνική γραμμή της
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

α./ Καθορίζεται ως τροφεία το πόσο των εβδομήντα
ευρώ ανά μήνα για τις οικογένειες που επιθυμούν να
απασχολούν τα τέκνα τους στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου χωρίς να είναι
ωφελούμενοι στο πρόγραμμα της δράσης ¨Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨, πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο εξολοκλήρου από πιστώσεις που
έχουν εξασφαλιστεί από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
β./Να αποσταλεί η απόφαση στις δομές των
βρεφονηπιακών σταθμών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου
προς ενημέρωση και εφαρμογή της.
Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31-12-2014 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς
Μουρεσίου ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) χρήσης 1/1/201431/12/2014 με το γενικό σύνολο Ενεργητικού να
ανέρχεται στο ποσό των 228.820,84 ευρώ και γενικό
Σύνολο Παθητικού στο ποσό των 228.820,84 ευρώ όπως
αυτός παρουσιάστηκε στην παραπάνω εισήγηση.
Αιτούμαστε στον ΟΤΕ η τηλεφωνική γραμμή με αριθμό
24260-32046
η οποία
υφίσταται με επωνυμία
¨Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Ανηλίου Κισσού Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Φ.Μ.
997899439, Τ.Κ. 37001 Ζαγορά Μαγνησίας να
μετατραπεί σε ¨Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου
Δημητρίου – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς
Μουρεσίου ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) με Α.Φ.Μ. 997899347, Τ.Κ.
37001, Δ.Ο.Υ. Βόλου καθώς από το 2011 και έπειτα το
πρώην κτήριο του Νηπιαγωγείου άρχισε να λειτουργεί
ως Βρεφονηπιακός σταθμός υπό την εποπτεία της
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ
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Λήψη απόφασης σχετικά με την
υλοποίηση εορταστικών
εκδηλώσεων περιόδου
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς.

Λήψη απόφασης περί
ορισμού δικηγόρου για
υποθέσεις της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

Οριστική απόφαση για την υλοποίηση των
εορταστικών
εκδηλώσεων
περιόδου
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς θα ληφθεί σε
επόµενο
συµβούλιο
της
επιχείρησης
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Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις όποιες ενέργειες.

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ρεπανίδης
Βασίλειος

1./ Διορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο της
κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς
Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) τον δικηγόρο Βόλου κο
Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη, στον οποίο ανατίθεται ο
χειρισμός
των
παρακάτω
υποθέσεων:
α./ Η αντίκρουση της από 19-9-2012 και με αριθ.
κατάθεσης 24/2012 αγωγή του Ρήγα Μιχολίτση, η
οποία θα συζητηθεί μετά από αναβολή στις 9-102015, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου και
β./ Την αντίκρουση της από 12-03-2015 και με αριθμ.
κατάθεσης 23/2015 αγωγή του Ευαγγέλου Λεονταρή
του Ιωάννη κατά της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. η οποία θα
συζητηθεί μετά από αναβολή στις 9-10-2015.

2./ Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω
ενέργειες

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Ρεπανίδης Βασίλειος
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