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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
              
                                              Ο Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. 
                                                   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  (37η) τακτική  συνεδρίαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στις  16-11-2015 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (αίθουσα συνεδριάσεων
«Ευάγγελος Κραβαρίτης»). 

Θέμα 1  ο:  Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού 3.670,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6413 με
τίτλο  “Μεταφορές  προσώπων”  για  την  πραγματοποίηση ημερήσιας  εκδρομής  των
μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δ. Τανάγρας στο Σούνιο και Λαύριο. 

Θέμα 2  ο:   Περί λήψης απόφασης  για την έγκριση της  δαπάνης και  την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  500,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  ΚΑ
02.10.6643  με  τίτλο  “Προμήθεια  καυσίμων  για  θέρμανση”  για  την  προμήθεια
πετρελαίου   θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  των  δομών  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  -
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Θέμα 3  ο:«Περί  λήψης απόφασης για την  έγκριση   της  δαπάνης και  την ψήφιση
πίστωσης  συνολικού ποσού κεφαλαίου  3.815,00 για την μερική πληρωμή εκτέλεσης
της ανέκκλητης  47/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου περί μικροδιαφορών υπέρ της
ενάγουσας “ΝΙΚ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”

Θέμα 4  ο  : «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση   της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης   συνολικού  ποσού  κεφαλαίου   24.559,40  για  την  μερική  πληρωμή
εκτέλεσης  της  73/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  που  φέρει  πιστοποιητικό
τελεσιδικίας  υπέρ της ενάγουσας “ΝΙΚ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”
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Θέμα 5  ο  :  “ Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο
της μελέτης και της παροχής γνωμοδότησης για την πιθανότητα επιτυχίας άσκησης
ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 64/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου  Θηβών της
ενάγουσας “ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”

Θέμα 6  ο  :  “ Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο
της μελέτης και της παροχής γνωμοδότησης για την πιθανότητα επιτυχίας άσκησης
ένδικων μέσων κατά της αριθμ.      /2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου  Θηβών της
ενάγουσας “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -ΟΙ ΡΙΖΕΣ.”

Θέμα 7  ο  : “ Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.998,94 € σε βάρος
του  ΚΑ  02.21.00.6822  για  την  πληρωμή  προστίμου  στο  ΙΚΑ  Οινοφύτων  του
Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  -  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ” για το τελευταίο τρίμηνο 2015.

Θέμα 8  ο  : “Περί λήψη απόφασης για την αποδοχή  ποσού 90.000,00 ευρώ τακτικής
επιχορήγησης  Ζ΄,Η΄,Θ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  2015  με  την   257/2015  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τανάγρας.”

Θέμα   9  ο  : “Περί λήψης απόφασης για έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού
5.000,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  02.35.6692  με  τίτλο
“σπόροι φυτά δενδρύλια και έτοιμος χλοοτάπητας” για την προμήθεια σπόρων-φυτών
-δενδρυλίων  και  έτοιμου  χλοοτάπητα  για  τις  ανάγκες  των  δομών  του  ΝΠΔΔ  Δ.
Τανάγρας”

Θέμα    10  ο  : “Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  3.000,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  ΚΑ
02.10.7135 με τίτλο “λοιπός εξοπλισμός “ για την προμήθεια κλιματιστικού για το
ΚΑΠΗ Σχηματαρίου.

Θέμα    11  ο  :  “Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  5.000,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ   σε  βάρος  του  ΚΑ
02.15.6262.01   με τίτλο “εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων των δομών του
ΝΠΔΔ Δ. Τανάγρας”. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
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