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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  (12η) τακτική συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στις  23-05-2017 ημέρα  Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (αίθουσα συνεδριάσεων
«Ευάγγελος Κραβαρίτης»). 

Θέμα    1  ο  : Περί  λήψης  απόφασης  για  την  αναγκαιότητα  και  σκοπιμότητα  της
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για δύο έτη για την κάλυψη των αναγκών του
ΝΠΔΔ   με  διαδικασία  διεθνούς  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  που  θα
διενεργηθεί από τον Δήμο Τανάγρας,  έγκριση δαπάνης ποσού 15.000,00 € για το
έτος  2018  και  15.000,00  €  για  το  έτος  2019  με  ΦΠΑ  που θα  προβλεφθεί  να
βαρύνει τους οικείους  ΚΑΕ 02.15.6643  των προυπολογισμών των αντίστοιχων
ετών . 

Θέμα   2  ο  :   Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 30.000,00 € προερχόμενα
από την τακτική επιχορήγηση  Δ΄Κατανομής 2017 μηνός Απριλίου 
 
Θέμα    3  ο  :   Περί λήψης απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προυπολογισμού α΄τριμήνου 2017 του ΝΠ.

Θέμα   4  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
αριθμ. 43/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών.
  
Θέμα    5  ο  :    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης ποσού 378,2€ ευρώ με ΦΠΑ  σε βάρος του  Κ.Α. 02.00.6111  με τίτλο :
“αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”π-υ 2017,  για την πληρωμή της δικηγόρο
Θωμαίς  Κορλού  (παράσταση  κατά  την  εκδίκαση  της  217/2006  διοικητικό
πρωτοδικείο Λιβαδειάς).

Θέμα    6  ο  :    Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της  δαπάνης και  την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  8.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  για  την  προμήθεια
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ειδών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δομών του ΝΠ σε
βάρος του ΚΑΕ 02.15.7131  του προυπολογισμού 2017

.Θέμα    7  ο  :    Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  2.500,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  για  την  προμήθεια
ηλεκτρικών  ειδών   για  τις  ανάγκες  των  δομών  του  ΝΠ  σε  βάρος  του  ΚΑΕ
02.15.7135.03  του προυπολογισμού 2017

Θέμα    8  ο  :  Περί  λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  7.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  για  την  προμήθεια
ξύλινου  πατώματος   για  τις  ανάγκες  των  δομών  του  ΝΠ  σε  βάρος  του  ΚΑΕ
02.15.7135.10  του προυπολογισμού 2017

Θέμα    9  ο  :  Περί  λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού   1.984,00  ευρώ    συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ημερησία
εκδρομή μελών ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ  Δ Τανάγρας με προορισμό  Ιτέα - Αντίρριο
Πάτρα (δύο λεωφορεία) σε βάρος του ΚΑΕ 02.15.6413  του προυπολογισμού 2017.

Θέμα    10  ο  :  Περί  λήψη απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού  1.000,00  ευρώ   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια
αρτοσκευασμάτων-εδεσμάτων  για  τις  εκδηλώσεις  λήξης  σχολικής  χρονιάς  των
Παιδικών  σταθμών  του  ΝΠΔΔ  Δ  Τανάγρας   σε  βάρος  του  ΚΑΕ  02.15.6473
προυπολογισμού  2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
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