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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  (21η) τακτική συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στις  10/10/2017 ημέρα Τρίτη
και  ώρα  11:00 στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Σχηματαρίου  (αίθουσα  συνεδριάσεων
«Ευάγγελος Κραβαρίτης»). 

Θέμα    1  ο  : «Λήψη απόφασης για την απ΄ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο
εκπρ/σης του Ν.Π.Δ.Δ. (παράσταση & κατάθεση προτάσεων) κατά την συζήτηση
της υπ’ αριθμ. 218/ΕΦΜ/2017, ασκηθείσας έφεσης από το ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας ,
κατά της υπ’ αριθμ. 43/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών και κατά του
Γεωργίου Κουτρούμπα του Βασιλείου και σε κάθε αναβολή αυτής».
Θέμα 2  ο  :  «Λήψη απόφασης για την απ΄ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο
εκπρ/σης του Ν.Π.Δ.Δ. κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 229/15,  ασκηθείσας
συμπληρωματικής αγωγής στην 521/11 του Κων/νου Αθανασίου του Αναστασίου
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών και  σε κάθε αναβολή δικάσιμο».
Θέμα  3  ο  :  “Λήψη  απόφασης   υποβολής  αιτήματος  στο  Δήμο  για  τον  ορισμό
διπλωματούχου  πολιτικού  μηχανικού  για  τον  έλεγχο  των  εγκαταστάσεων  των
παιδικών σταθμών και την διενέργεια αδειοδότησης τους ( άρθρο 6 , ΠΔ 99/2017)” 
Θέμα 4  ο  : Λήψη απόφασης για την διαγραφή και την εγγραφή νηπίων στον παιδικό
σταθμό  Σχηματαρίου .
.Θέμα 5  ο  :   Λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
ποσού  99,20  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6462  με  τίτλο  :  “Έξοδα  δημοσίευσης
προκηρύξεων”  για  την  καταχώρηση  δημοσίευση  της  περιληπτικής  ανακοίνωσης
προκήρυξης πρόσληψης μουσικών στην ημερήσια εφημερίδα ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
Θέμα 6  ο  :  Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του
ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας στην Τράπεζα της Ελλάδας (Ν.4323/15) και εξουσιοδότηση των
ατόμων που θα τον διαχειρίζονται.
Θέμα 7  ο  :  Λήψη απόφασης για την πέμπτη  5η τροποποίηση του προϋπολογισμού
2017

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
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