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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  24η  τακτική συνεδρίαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου   που θα πραγματοποιηθεί  στις 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (αίθουσα συνεδριάσεων
«Ευάγγελος Κραβαρίτης»). 

Θέμα  1ο:  « Περί λήψη απόφασης για την αποδοχή  επιχορήγησης 30.000€ που
αφορά την  “ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  2017».
Θέμα 2ο:  «Περί  λήψης  απόφασης  για  την  σύνταξη  της  έκθεσης  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου  έτους 2017».
Θέμα 3ο:  «Περί  λήψης  λήψη  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
ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. ». 
Θέμα 4ο: «Περί λήψης  απόφασης για την έγκριση απαλλαγής τροφείων τεσσάρων
νηπίων για κοινωνικούς λόγους από τον  Παιδικό σταθμό Σχηματαρίου».
Θέμα 5ο:   «Περί  λήψης   απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης   για  την  μεταφορά  μελών  ΚΑΠΗ  ΝΠΔΔ  Δ  Τανάγρας  στην   Ελάτη  -
Περτούλη - Μεσοχώρα Τρικάλων (διήμερη).».
Θέμα 6ο«Περί λήψης  απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης
για την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας στην  Tήνο (διήμερη) ».
Θέμα  7ο «Περί  λήψης   απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης   για  την  μεταφορά  μελών  ΚΑΠΗ  ΝΠΔΔ  Δ  Τανάγρας  στο   Ζάππειο
(ημερήσια)».
Θέμα  8ο «Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6471με τίτλο  «Έξοδα  πολιτιστικών
δραστηριοτήτων»,  για  προμήθεια  ειδών  διατροφής  (αρτοσκευάσματα  και
γλυκίσματα) για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  του Ν.Π.Δ.Δ
Δήμου Τανάγρας».
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Θέμα 9  ο  «Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6473 με τίτλο «Έξοδα  οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων», για προμήθεια ποτών αναψυκτικών κ.λ.π. για την διοργάνωση
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας  ».

Θέμα 10  ο  «Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  σε  βάρος  του   Κ.Α.  02.15.6473  με  τίτλο  «Έξοδα   οργάνωσης
κοινωνικών  δραστηριοτήτων»,  για  την  προμήθεια  διαφόρων  ειδών  διατροφής
κ.λ.π.  συνοδευτικών  γεύματος,  για  την  διοργάνωση  χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων  του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Τανάγρας».

Θέμα 11 ο   « Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  Κ.Α.  02.15.6473  με  τίτλο  «Έξοδα   οργάνωσης  κοινωνικών
δραστηριοτήτων», για την ηχητική,  μουσική  και καλλιτεχνική κάλυψη για  την
διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Τανάγρας».
Θέμα 12 ο    «   Περί λήψης απόφασης για την έγκριση διαγραφής του νηπίου
GITESCU ANASTASIA-ANTRIANA  από τον Παιδικό Σταθμό Οινοφύτων για
το σχολικό έτος 2017-2018 ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
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