
                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ημερομηνία: 20/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:  --456--
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                                       
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7  ΗΣ

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 7η  ΤΑΚΤIKH συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΑΠΗ –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ –  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για το έτος 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε  στις 15 του μήνα Μαρτίου του έτους 2017
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας, με την υπ’ αριθμ.
398/10-03-2017 πρόσκληση, παρευρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. (1) ο κος Γκίνης Ιωάννης (Πρόεδρος), (2)
ο  κος Χαρίσης  Ξενοφών  (Αντιπρόεδρος),  (3)κα  Καμπιώτου  Γεωργία,  (4)  ο  κος  Αναστασίου
Κωνσταντίνος, (5) Πέτρου Χρήστος, (6)  η κα Καμπίτη Μαρία & (7) η κα Καλύβα Παναγιώτα.
Απόντες: Ο κος Κουρουτός  Μιχαήλ,  η κα Καββά Βασιλική,  ο  κος Αικατερίνης Αθανάσιος,   ο  κος

Δριχούτης Διομήδης, 
Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις από
αριθμ. 52 έως 65/2017 :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
Αριθ. Απόφ.
52/2017

1  ο  .-  ΕΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί  έγκρισης  δαπάνης  και  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  396,80 €  σε  βάρος
του  02.15.6473  με  τίτλο  «Έξοδα
οργάνωσης  κοινωνικών
δραστηριοτήτων»,  για  την
πραγματοποίηση παράστασης θεάτρου
σκιών  στον  Π.Σ.  Σχηματαρίου  του
Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  -  ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ, Εγκρίνει την από 13-03
2017 Τεχνική Έκθεση & Εγκρίνει την δαπάνη 
και ψηφίζει πίστωση ποσού 396,80 € σε βάρος
του ΚΑ 02.15.6473 του  προϋπολογισμού οικ.  
έτους 2017 για την πραγματοποίηση 
παράστασης  Καραγκιόζη στο χώρο του 
παιδικού σταθμού Σχηματαρίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Τανάγρας

Αριθ. Απόφ.
53/2017

1ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Ανάκληση  της  αριθμ  51/2017απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ Ανακαλεί   την υπ’ αριθμ.
51/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφ.
54/2017

2ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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».

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ   Εγκρίνει δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 25,26 € στον ΚΑ 
02.00.8117-03 με τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ» του
προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 
χρήσεως 2017.
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Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο 
όνομα της δικαιούχου εταιρείας 
«ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 
-ΔΙΑΣ»

Αριθ. Απόφ.
55/2017

3ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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.

ΟΜΟΦΩΝΑ  το  Δ/Σ  εγκρίνει  δαπάνη  και
ψηφίζει  πίστωση  ποσού  868,00  € στον  ΚΑ
02.00.6451  με  τίτλο  «Συνδρομές  σε
εφημερίδες  και περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα»  του  προϋπολογισμού  του  Ν.Π.
οικονομικού  έτους  χρήσεως  2017    για  την
πληρωμή της  παροχής  υπηρεσιών πρόσβασης
στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  παρουσιάσεων
e-dimos  για  θέματα  ΟΤΑ  και  νομικών  τους
προσώπων  &  εγκρίνει  την  περιγραφή  των
τεχνικών προδιαγραφών

Αριθ. Απόφ.
56/2017

4ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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  την  συντήρηση  του
περιβάλλοντος  χώρου  των  δομών  του
ΝΠ.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 4.900,00€ σε βάρος 
του  Κ.Α. 02.15.6262.03 του εγκεκριμένου  
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 
Τανάγρας, οικονομικού έτους 2017,  για 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης του 
περιβάλλοντος χώρου των δομών του 
Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθ. Απόφ.
57/2017

5ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει την δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 4.981,54 € σε βάρος 
του Κ.Α.  02.15.6699.04 , για την προμήθεια 
ειδών κυλικείου του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου 
Τανάγρας & εγκρίνει την περιγραφή των 
τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας

Αριθ. Απόφ.
58/2017

6ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει την δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 4.968,68 € σε βάρος 
του Κ.Α. 02.15.6699.01  με τίτλο, για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις 
ανάγκες των κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου 
Τανάγρας

Αριθ. Απόφ.
59/2017

7ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει την δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 4.914,49 € σε βάρος 
του Κ.Α. 02.15.6699.02, για την προμήθεια 
υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες των κτιρίων
του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας 

Αριθ. Απόφ.
60/2017

8ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει την δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 4.981,08€ σε βάρος 
του Κ.Α. 02.15.6699.03, για την προμήθεια 
χρωμάτων για τις ανάγκες των κτιρίων του 
Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας
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του ΝΠ.”  για την Προμήθεια  ειδών
χρωματισμού.

Αριθ. Απόφ.
61/2017

9ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

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

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει  την δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 4.979,84€, σε βάρος 
του Κ.Α. 02.15.6699.06, για την προμήθεια 
υλικών οικοδομών για τις ανάγκες των 
κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας

Αριθ. Απόφ.
62/2017

10ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

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”.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ, εγκρίνει δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 43,00 € στον ΚΑ 
02.00.6451 του προϋπολογισμού του Ν.Π. 
οικονομικού έτους χρήσεως 2017 για την 
ετήσια συνδρομή στο περιοδικό “Παράθυρο 
στην Εκπαίδευση του Παιδιού” & εγκρίνει την 
περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών

Αριθ. Απόφ.
63/2017

10ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

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”.

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 
ποσού 120,00 € σε βάρος του Κ.Α.  
02.15.6611, για την προμήθεια παιδαγωγικών
βιβλίων για τις ανάγκες του Π.Σ.Σχηματαρίου
& εγκρίνει την περιγραφή των τεχνικών 
προδιαγραφών

Αριθ. Απόφ.
64/2017

10ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

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.

Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  ψηφίζει  πίστωση
ποσού  137,00 € σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.15.6611, για την προμήθεια παιδαγωγικών
βιβλίων για τις ανάγκες του Π.Σ.Σχηματαρίου
&  εγκρίνει  την  περιγραφή  των  τεχνικών
προδιαγραφών

Αριθ. Απόφ.
65/2017

10ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

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.

1. Εγκρίνει  δαπάνη  και  ψηφίζει  πίστωση
ποσού   2.400,00€  σε  βάρος  του Κ.Α.
02.15.8113.04,  του  εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2017, για την
πληρωμή  οφειλής  για  την  μίσθωση  ακινήτου
στο οποίο στεγάζεται το ΚΑΠΗ Δηλεσίου  του
Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Τανάγρας   για  το  χρονικό
διάστημα από 1-10-2016 έως 31-12-2016..

Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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