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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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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  (7η) τακτική συνεδρίαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στις 15-03-2017 ημέρα  Τετάρτη
και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (αίθουσα συνεδριάσεων
«Ευάγγελος Κραβαρίτης»). 

Θέμα 1  ο  : Ανάκληση της αριθμ 51/2017απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα    2  ο  : Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού 25,26 σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8117.03 με τίτλο –Λοιπές Αμοιβές
και  έξοδα  τρίτων  παροχές  τρίτων-για  την  πληρωμή  οφειλής  σε  Διατραπεζικά
Συστήματα ΑΕ «ΔΙΑΣ».

Θέμα    3  ο  : Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού 868,00 σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6451με  τίτλο  :  “Συνδρομές  σε
εφημερίδες  και  περιοδικά  και  ηλεκτρονικά  μέσα”   για  συνδρομή  στον  ιστότοπο
www.e-dimos.
Θέμα    4  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού 4.900  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6262.03  με  τίτλο  :  “συντήρηση
περιβάλλοντος χώρου των δομών του ΝΠ.”  για συντήρηση περιβάλλοντος χώρου
των δομών του ΝΠ 

Θέμα    5  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης ποσού 4.891,54 σε βάρος του  Κ.Α. 02.15.6699.04 με τίτλο : “Προμήθεια
ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΑΠΗ.”  για την Προμήθεια ειδών
κυλικείου  

Θέμα    6  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης ποσού 4.968,68  σε βάρος του  Κ.Α. 02.15.6699.01  με τίτλο : “Προμήθεια
ηλεκτρολογικών  υλικών  για  τις  ανάγκες  των  κτιρίων”   για  την  Προμήθεια
ηλεκτρολογικών υλικών.
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Θέμα    7  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης ποσού 4.914,49  σε βάρος του  Κ.Α. 02.15.6699.02  με τίτλο : “Προμήθεια
υλικών ύδρευσης  για τις ανάγκες των κτιρίων του ΝΠ.”  για την Προμήθεια  υλικών
ύδρευσης.

Θέμα    8  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης ποσού 4.981,08 σε βάρος του  Κ.Α. 02.15.6699.03  με τίτλο : “Προμήθεια
χρωμάτων   για  τις  ανάγκες  των  κτιρίων  του  ΝΠ.”   για  την  Προμήθεια   ειδών
χρωματισμού

.Θέμα    9  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης ποσού 4.979,84  σε βάρος του  Κ.Α. 02.15.6699.06  με τίτλο : “Προμήθεια
υλικών  οικοδομών   για  τις  ανάγκες  των  κτιρίων  του  ΝΠ.”   για  την  Προμήθεια
υλικών οικοδομών.

Θέμα    10  ο  :  Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της  δαπάνης και  την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  43,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  02.00.6451 με  τίτλο  "Συνδρομές  σε
εφημερίδες  και  περιοδικά  και  ηλεκτρονικά  μέσα  για  την  ετήσια  συνδρομή  στο
περιοδικό “Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού”.

Θέμα    11  ο  :  Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  120,00€   σε  βάρος  του  ΚΑ  02.15.6611  για  την  προμήθεια
παιδαγωγικών βιβλίων της “Έλλης Ναούμ και Γιούλης Παπαμιχαήλ”.

Θέμα    12  ο  :  Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  137,00€   σε  βάρος  του  ΚΑ  02.15.6611  για  την  προμήθεια
παιδαγωγικών βιβλίων.

Θέμα 13  ο  : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  ποσού 2.400,00€ σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.8113.04 για την πληρωμή οφειλής στον δικαιούχο Μαρίνη Ιωάννη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
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