
                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ημερομηνία: 10/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:  --593--
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                                       
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ   8  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  8η  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 5 του μήνα Απριλίου του έτους 2017
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας, με την υπ’ αριθμ.
547/31-03-2017 πρόσκληση,  παρευρέθηκαν τα  μέλη  του Δ.Σ.  (1)  ο  κος Χαρίσης  Ξενοφών  (2)  η  κα

Καλύβα  Παναγιώτα,  (3)  ο  κος  Αναστασίου  Κωνσταντίνος,  (4)κα  Καμπιώτου  Γεωργία,  (5)  ο κος

Πέτρου Χρήστος, (6) ο κος Ανδρουλιδάκης Γεώργιος.
Απόντες:ο κος Γκίνης Ιωάννης, ο κος Αικατερίνης Αθανάσιος, ο κος Δριχούτης Διομήδης, η κα Καββά
Βασιλική, ο κος Πέτρου Νικόλαος.
Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις από
αριθμ. 66 έως 79/2017 :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
Αριθ. Απόφ.
66/2017

1ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Περί  συγκρότηση  σε  σώμα  του
Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΝΠΔΔ
“ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ – Δ. ΩΔΕΙΟ
Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ”

ΟΜΟΦΩΝΑ το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ » 
συγκροτείται σε σώμα, όπως αυτό ορίστηκε εκ 
νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  
Τανάγρας (αρ. αποφ. 90/2017), ως εξής:
           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκίνης Ιωάννης                   
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρίσης Ξενοφών     
Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία 
Πέτρου Νικόλαος                                       
Δριχούτης Διομήδης 
Πέτρου Χρήστος  
Αναστασίου Κωνσταντίνος    
Αικατερίνης Αθανάσιος    
Καββά Βασιλική   
Σύρμα Αλεξάνδρα  
Καλύβα  Παναγιώτα                 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αναστασίου Ιωάννης 
Σταμάτης Σπυρίδων   
Νίκα Κοτσίφη Μαρία 
Χρήστου Γεώργιος     
Παπαθανασίου Λαψάνης Κων/νος 
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Καννέλος Αντώνιο   
Κόκκαλης Γεώργιος 
Νίκας Αθανάσιος  
Λιάπη Ηλιάνα  
Ανδρουλιδάκης Γεώργιος
Κουμαντζά Κων/να

Αριθ. Απόφ.
67/2017

2ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την υποβολή
αιτήματος  στο  Δημοτικό  συμβούλιο
“περί καθορισμού των μηνιαίων εξόδων
παράστασης  Προέδρου  -Αντιπροέδρου
και  μηνιαίας  αποζημίωσης  μελών  του
ΔΣ  “  για  την  συμμετοχή  τους  στις
συνεδριάσεις του ΝΠ .

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ αποφασίζει να υποβληθεί
αίτημα  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του
Δήμου Τανάγρας για το τελικό προσδιορισμό
και  την  καταβολή  μηνιαίων  εξόδων
παράστασης στον πρόεδρο ,  τον Αντιπρόεδρο
και  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου
σύμφωνα με την νομοθεσία.

Αριθ. Απόφ.
68/2017

3ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή
τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο που
αφορά  “ΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ
Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2017 και “ΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ  Β΄  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
2017” 

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ Αποδέχεται το ποσό των 
60.000,00 €  σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 70 & 
88/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
από τον K.A. 02.00.6712.04 & εγγράφει 
πίστωση ποσού 60.000,00 € στον Κ.Α. εσόδων 
06.00.2119.01  του σκέλους των εσόδων, με 
τίτλο «ΚΑΠ για την λειτουργία Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αριθ. Απόφ.
69/2017

4ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την υποβολή
αιτήματος  για   έγκριση    πρόσληψης
προσωπικού στο ΝΠ του Δ Τανάγρας με
σχέση  εργασίας    ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου  χρόνου  (ΙΔΟΧ)  για  την
κάλυψη  των  αναγκών  λειτουργίας  του
κατά την περίοδο 2017-2018.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ αποφασίζει την υποβολή
αιτήματος  πρόσληψης  προσωπικού  επτά  (7)
ατόμων  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  με  ειδικότητες  (2)
θέσεων  για  Βρεφοκόμους  παιδοκόμους,  (2)
θέσεις  καθαριότητας  &  (3)  μουσικούς Στον
προϋπολογισμό  του  Ν.Π.  έχει  προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ:
α) Στον ΚΑ  02.15.6041  του προϋπολογισμού
οικονομικού  έτους  2017  με  τίτλο  «τακτικές
αποδοχές(περιλαμβάνονται  βασικός
μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» ποσό 14.400,00 ευρώ € 
β)  Στον  Κ.Α  02.15.6054.01  του
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  με
τίτλο  «εργοδοτικές  εισφορές  ΙΚΑ  εκτάκτου
προσωπικού » ποσό 3.900,00 € για την κάλυψη
της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Αριθ. Απόφ.
70/2017

5ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
δαπάνης και  την  ψήφιση πίστωσης για
την  πληρωμή  του  δικαιούχου
“ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ
ΟΕ”με το τίτλο  -ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΤΟΥRS
-γραφείο  γενικού  τουρισμού-  σε
εκτέλεση  της  αριθμ.  15/2016
τελεσίδικης   απόφασης  (διαδικασία
μικροδιαφορών)  του  Ειρηνοδικείου
Θηβών».

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ αποφασίζει την εγκριση 
της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
391,56 σε βάρος τουΚ.Α.02.00.6823  για την 
πληρωμή των τόκων &  ποσού 3.140,00 €, σε 
βάρος του Κ.Α. 02.00.6492 με τίτλο: 
“Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων” για την πληρωμή του κεφαλαίου και 
των δικαστικών εξόδων σε  εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 15/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θηβών.
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           Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο 
όνομα του  δικαιούχου 

                       «ΧΡ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 

Αριθ. Απόφ.
71/2017

6ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού  9.492,20 σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.15.8121 με τίτλο : “αγορές κτιρίων
τεχνικών  έργων  και  προμήθειες
παγίων”  για  την  πληρωμή  οφειλής
στην  urban  innovations  m.ike
ΧΥΤΗΡΙΑ  ΤΣΙΝΤΖΑΣ  για  την
προμήθεια  οργάνων  παιδικών  χαρών
των παιδικών σταθμών .

 ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ αποφασίζει εγκρίνει τη 
δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 9.492,20 €,
σε βάρος του Κ.Α. 02.15.8121  με τίτλο : 
“Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων”, για την πληρωμή 
οφειλής από την προμήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών των παιδικών σταθμών.

Αριθ. Απόφ.
72/2017

7ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού 140,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6073   με  τίτλο  :  “Δαπάνες
επιμόρφωσης  προσωπικού  και
συμμετοχής  σε  συνέδρια  και
σεμινάρια”  για  την  ανάγκη
επιμόρφωσης  του  προσωπικού  στο
τομέα της εργασίας του .

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ αποφασίζει εγκρίνει τη 
δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 140,00 €, 
σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6073  με τίτλο : 
“Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια”

Αριθ. Απόφ.
73/2017

8ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

  Περί λήψης απόφασης για την 
έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση 
πίστωσης ποσού 1.078,80 σε βάρος 
του Κ.Α. 02.10.6461 με τίτλο : 
“Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων” για την καταχώρηση 
δημοσίευση ισολογισμών 2013-2014  
του ΝΠ στην ημερήσια εφημερίδα 
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει εγκρίνει τη 
δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.078,80
€, σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6461  με 
τίτλο :«Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων» για την καταχώρηση και 
δημοσίευση ισολογισμών 2013-2014 του Ν.Π. 
στην ημερήσια εφημερίδα ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Αριθ. Απόφ.
74/2017

9ο.-ΘΕΜΑ Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού  6.500,00  σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.00.6142.06  με  τίτλο  :  “'Αμοιβή
ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης
2015” για  τις υπηρεσίες ελέγχου των
οικονομικών  καταστάσεων  χρήσης
2015   σύμφωνα  με  το  άρθρο  163
Ν.3463/2006.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει τη δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 6.500,00 €, σε βάρος 
του Κ.Α. 02.00.6142.06 με τίτλο: «Αμοιβή 
Ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης 2015»
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 
2017, για την παροχή υπηρεσιών που αφορά 
την εργασία ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων έτους 2015  του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
Τανάγρας από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή .

Αριθ. Απόφ.
75/2017

10ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού  6.500,00  σε  βάρος  του  Κ.Α.
02.00.6142.07  με  τίτλο  :  “'Αμοιβή
ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης
2016” για  τις  υπηρεσίες ελέγχου των
οικονομικών  καταστάσεων  χρήσης
2016  σύμφωνα  με  το  άρθρο  163

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ εγκρίνει τη δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 6.500,00 €, σε βάρος 
του Κ.Α. 02.00.6142.07 με τίτλο: «Αμοιβή 
Ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης 2016»
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 
2017, για την παροχή υπηρεσιών που αφορά 
την εργασία ελέγχου των οικονομικών 
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Ν.3463/2006 καταστάσεων έτους 2016  του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
Τανάγρας από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή . 

Αριθ. Απόφ.
76/2017

11ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
εγγραφής  του  νηπίου  MOHAMED
ELGAMAL στον ΠΣ Αγ. Θωμά.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ, αποφασίζει την εγγραφή 
της «AMAL ELGAMAL» του MOHAMED 
ELGAMAL, στον Παιδικό Σταθμό Αγίου 
Θωμά από τον μήνα  Μάρτιο του 2017 & Την 
απαλλαγή καταβολής τροφείων (30 ευρώ 
μηνιαίως) για το νήπιο «AMAL   ELGAMAL»

Αριθ. Απόφ.
77/2017

12ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση 
απαλλαγής τροφείων σχολικού έτους 
2016-2017 του νηπίου Μπαρούτα 
Παναγιώτας του Σεραφείμ για 
κοινωνικούς λόγους .

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ, αποφασίζει την απαλλαγή
καταβολής τροφείων από τον μήνα Δεκέμβριο 
του 2016  και για το υπόλοιπο του σχολικού 
έτους 2016-2017 του ανωτέρω νηπίου στον 
Παιδικό Σταθμό Σχηματαρίου.

Αριθ. Απόφ.
78/2017

13ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού  2.819,92  ευρώ  σε  βάρος  του
Κ.Α.  02.15.6692   με  τίτλο  :
“Προμήθεια  σπόρων  φυτών
δενδρυλλίων”  για  την  προμήθεια
φυτών-δέντρων  κλπ.  για  τις  ανάγκες
των δομών του ΝΠ.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ,εγκρίνει την δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 2.819,92 € σε βάρος 
του ΚΑ02.15.6692 οικ. έτους 2017 για την 
προμήθεια  σπόρων φυτών δενδρυλλίων για τις
ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.Δ.Τανάγρας.

Αριθ. Απόφ.
79/2017

14ο.-ΘΕΜΑ
Η/Δ

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση
της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού  1.236,90  ευρώ  σε  βάρος  του
Κ.Α.  02.15.6693   με  τίτλο  :
“Προμήθεια  φυτοπαθολογικού  υλικού
” για την προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού για τις ανάγκες των δομών του
ΝΠ.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ/Σ, εγκρίνει την δαπάνη και 
ψηφίζει πίστωση ποσού 1.236,90€ σε βάρος 
του ΚΑ02.15.6693 οικ. έτους 2017 για την 
προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού  για τις
ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.  
Δ.Τανάγρας.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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