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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ηµεροµηνία: 30 /01/2015 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          Αριθµ. Πρωτ.:  --68-- 
Ν.Π.∆.∆. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  
ΣΤΑΘΜΟΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  Ω∆ΕΙΟ  
∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 
 
                                                 ΠΡΟΣ: Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
                                                             του  Ν.Π.∆.∆ 
  
                                                   Κοιν.: κ. ∆ήµαρχο 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
               
                                    Ο Πρόεδρος του  Ν.Π.∆.∆.  
                                        Έχοντας υπ’ όψιν 
 
Τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 103 (σύσταση συγχώνευση 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου), 67 (σύγκληση του δηµοτικού 
συµβουλίου) του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 234 (Λειτουργία του 
διοικητικού συµβουλίου και εποπτεία) του ν. 3463/2006, σας προσκαλεί 
στην Πέµπτη (5η) συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα 
πραγµατοποιηθεί  στις 06-02-2015 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σχηµαταρίου (αίθουσα συνεδριάσεων 
«Ευάγγελος Κραβαρίτης») 
 
Η ηµερησία διάταξη καταρτίζεται ως ακολούθως: 
 
Θέµα 1ο: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης  
για τις υποστηρικτικές εργασίες σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 2014 και 
παρακολούθησης διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου για το έτος 2015 του Ν.Π.∆.∆. 
«Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. 
 
Θέµα 2ο: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης  
για την  προµήθεια αναψυκτικών, νερών  κλπ. για την κάλυψη των αναγκών της 
αποκριάτικης  εκδήλωσης του Ν.Π.∆.∆. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 
 
Θέµα 3ο: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την  ψήφιση πίστωσης  
για την  προµήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της αποκριάτικης 
εκδήλωσης του Ν.Π.∆.∆. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
Ω∆ΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 
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Θέµα 4ο: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης  
για την Οργάνωση Ηχητικής κάλυψης της αποκριάτικης εκδήλωσης  του Ν.Π.∆.∆. 
«Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 
 
Θέµα 5ο: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
για την παροχή υπηρεσιών στην αποκριάτικη εκδήλωση  από µουσικούς – 
καλλιτέχνες κλπ.  του Ν.Π.∆.∆. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
Ω∆ΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 
 
Θέµα 6ο :  Περί λήψης απόφασης αποδοχής  ποσών - ΚΑΠ (ΙΒ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2014) 
σύµφωνα µε την αριθµ. 020/15 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θέµα 7ο       Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και  την ψήφιση 
πίστωσης  ποσού 3.000,00 ευρώ για την επισκεύη στεγάστρου στον αύλειο χώρο του 
ΚΑΠΗ ΑΓ. ΘΩΜΑ σε βάρος του ΚΑ 02.10.6261 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.». 
 
Θέµα 8ο         Περί λήψης απόφασης για την τροποποίηση του Προυπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2015 . 
 
Θέµα 9ο Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 
ποσού αποζηµίωση 717,92 σε βάρος του ΚΑ 02.80.8113.04  «Λοιπές αµοιβές και 
έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων» οικον. έτους 2015  για την καταβολή αποζηµίωσης  
των µελών του ∆.Σ. 
 
Θέµα 10ο Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.593,71 και 637,48 σε βάρος του  ΚΑ 02.80.8113.04  «Λοιπές αµοιβές και 
έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων» οικον. έτους 2015  για  την καταβολή εξόδων 
παράστασης  αντίστοιχα στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.∆.∆. 
 
Θέµα 11ο   Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής. σε δικηγόρο 
εκπρ/σης του Ν.Π.∆.∆. κατά τη συζήτηση της αγωγής του Νικολάου 
Πολυζωγόπουλου του Βασιλείου στις 13/2/2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών. 
   
Θέµα 12ο   Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής  σε δικηγόρο 
εκπρ/σης του Ν.Π.∆.∆  κατά την συζήτηση της αγωγής του «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ξ. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στις 13/2/2015 ενώπιον του Ειρηνοδικειου Θηβών. 
 
 Θέµα 13ο   Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής  σε δικηγόρο   
εκπρ/ση του Ν.Π.∆.∆.  κατά την συζήτηση της αγωγής του «C.P.I.DOM” στις 
13/2/2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών. 
 
Θέµα 14ο   Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο 
εκπρ/σης του Ν.Π.∆.∆.  κατά την συζήτηση της αγωγής του «ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ Γ.” στις 
19/2/2015 ενώπιον του Μονοµελές Πρωτοδικείου Θηβών. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 
 


