
                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ημερομηνία: 02/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:  -- 952 --
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                                       
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ   33  ΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
             Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 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, δημοσιεύουμε
πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την  33η  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΑΠΗ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για το έτος 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε  στις  28 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους
2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας, με την υπ’
αριθμ.  921/24-09-2015 πρόσκληση,  παρευρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.:(1) Γκίνης Ιωάννης, (2)Χαρίσης
Ξενοφών,  (3)Κουρουτός  Μιχαήλ,  (4)  Καμπιώτου  -  Λιάπη  Γεωργία,  (5)
Αναστασίου  Κωνσταντίνος  ,  (6)  Πέτρου  Χρήστος,  (7)Καββά  Βασιλική,  (8)Αικατερίνης
Αθανάσιος,  (9)  Γραμματικόπουλος  Μιχαήλ,  (10)  Δριχούτης  Διομήδης,  (11)  Καλύβα
Παναγιώτα. 
Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και λήφθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις
(από την υπ’ αριθμ. 165/2015 έως και την υπ’ αριθμ. 168/2015, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Αριθ. Απόφ.
165/2015

1ο.-ΘΕΜΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Περί  λήψης  απόφασης  για
έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση
πίστωσης  ποσού   (4.800,00)
ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.15.6473,  για  την  προμήθεια
ειδών  διατροφής  (κρεατικά
κλπ.)  για  τον  εορτασμό  της
“Hμέρας των ηλικιωμένων” των
ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.
-  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ Δ/Σ Εγκρίνει την
δαπάνη  και  ψηφίζει  πίστωση
ποσού 4.800,00 € σε βάρος του ΚΑ
02.15.6473 με  τίτλο  «ΕΞΟΔΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  του
προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2015
για την πληρωμή της  προμήθειας
ειδών  διατροφής  (κρεατικά
κ.λ.π.), για  την  κάλυψη  της
εκδήλωσης  του  εορτασμού  της
ημέρας  των  ηλικιωμένων του
ΚΑΠΗ  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου
Τανάγρας,  η  οποία  θα  γίνει  την
Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2015
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Αριθ. Απόφ.
166/2015

2ο ΘΕΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί  λήψης  απόφασης  για
έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση
πίστωσης  ποσού   (2.500,00)
ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.15.6473,  για την προμήθεια
ειδών διατροφής (αναψυκτικά-
ποτά  κλπ.)  για  τον  εορτασμό
της “Ημέρας των ηλικιωμένων”
των  ΚΑΠΗ  του  Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Α.Π.Η.  -  ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει την 
δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 
ποσού 2.500,00 € σε βάρος του 
ΚΑ 02.15.6473 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 
για την πληρωμή της προμήθειας 
ειδών διατροφής (αναψυκτικά - 
ποτά), για την εκδήλωση «του 
εορτασμού της ημέρας των 
ηλικιωμένων  του ΚΑΠΗ του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας», η 
οποία θα γίνει την Σάββατο 03 
Οκτωβρίου 2015

Αριθ. Απόφ.
167/2015

3ο ΘΕΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί  λήψης  απόφασης  για
έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση
πίστωσης  ποσού   (1.300,00)
ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.15.6473,  για  την  παροχή
υπηρεσιών  για  την  ηχητική
κάλυψη  του  εορτασμού  της
“Ημέρας των ηλικιωμένων” των
ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.
-  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει  την
δαπάνη  και  ψηφίζει  πίστωση
ποσού  1.300,00 €  σε  βάρος  του
ΚΑ 02.15.6473 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  του
προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2015
για  την  πληρωμή  της  παροχής
υπηρεσιών,   για  την  ηχητική
κάλυψη  στην  εκδήλωση  «του
εορτασμού  της  ημέρας  των
ηλικιωμένων  του  ΚΑΠΗ  του
Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Τανάγρας»,  η
οποία  θα  γίνει  την  Σάββατο  03
Οκτωβρίου 2015 

Αριθ. Απόφ.
168/2015

4ο ΘΕΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί  λήψης  απόφασης  για
έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση
πίστωσης  ποσού   (1.500,00)
ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.15.6473, για  την  προμήθεια
ειδών  διατροφής  (τυριά,
αλλαντικά  κλπ.)  για  τον
εορτασμό  της  “Ημέρας  των
ηλικιωμένων”  των  ΚΑΠΗ  του
Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  -
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ Εγκρίνει την
δαπάνη  και  ψηφίζει  πίστωση
ποσού  1.500,00 €  σε  βάρος  του
ΚΑ 02.15.6473 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  του
προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2015
για την πληρωμή της  προμήθειας
ειδών διατροφής (τυριά, αλλαντικά
κ.λ.π.),  για  την  εκδήλωση  «του
εορτασμού  της  ημέρας  των
ηλικιωμένων  των  ΚΑΠΗ  του
Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Τανάγρας»,  η
οποία  θα  γίνει  το  Σάββατο  03
Οκτωβρίου 2015

Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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