
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ημερομηνία:     11 /01/2018
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: -- 09 --
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ            
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

                                                                     ΠΡΟΣ: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                 του  Ν.Π.Δ.Δ
                                                                                 Κοιν.: κ. Δήμαρχο

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  (1η) τακτική  συνεδρίαση  του
Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί   στις  15  Ιανουαρίου
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (αίθουσα
συνεδριάσεων «Ευάγγελος Κραβαρίτης»). 

Θέμα    1  ο  :  Περί λήψης απόφασης για την  συγκρότηση: α)  επιτροπής παραλαβής
προμηθειών,  β)  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών,σε  ετήσια  βάση,  για  τις
συμβάσεις που συνάπτει το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας σύμφωνα με τα άρθρο 221
παρ.3 & 11 β' και δ' του Ν. 4412/2016.

Θέμα    2  ο  : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  53.965,00 ευρώ  σε  βάρος  του  ΚΑ  02.00.6822  με  τίτλο
προσαυξήσεις  ασφαλιστικών  ταμείων  χρήσης  2018 για  την  εξυπηρέτηση  της
ρύθμισης ασφαλιστικού ταμείου ΙΚΑ.

Θέμα    3  ο  : Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού  10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6232 με τίτλο μισθώματα
κτιρίων για την πληρωμή των μισθωμάτων των κτιρίων του Ν.Π. έτους 2018

Θέμα    4  ο  :   Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση της  δαπάνης και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.00.6222 με τίτλο τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και τηλετυπία, τέλη εσωτερικού έτους 2018.

Θέμα    5  ο  :   Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση της  δαπάνης και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ για αμοιβές και προμήθεια τραπεζών σε βάρος του ΚΑ
02.00.6525 με τίτλο αμοιβές και προμήθειες τραπεζών έτους 2018.
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Θέμα    6  ο  :  Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.00.6821 με τίτλο  φορολογικά
πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2018.

Θέμα   7  ο  : Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο
της  μελέτης  και  παροχής  γνωμοδότησης για  την  πιθανότητα  επιτυχίας  άσκησης
ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 271/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου  Θηβών.

Θέμα   8  ο  : Περί λήψη απόφασης , υποβολής αιτήματος ,για την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ΙΔΟΧ ,  έτους 2018

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  την  αμοιβή  διασκεδαστή  (κλόουν),  για  την  κάλυψη  των
αποκριάτικων εκδηλώσεων των Παιδικών Σταθμών του   Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  -
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

Θέμα    10  ο  :   Περί  λήψης  απόφασης για  την έγκριση δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  σε  βάρος  του  Κ.Α  02.15.6265  με  τίτλο  “συντήρηση  και  επισκευή
επίπλων  και  λοιπού  εξοπλισμού  σκευών  και  λοιπού  εξοπλισμού”  για  την
συντήρηση  των μοκετών του ΠΣ  Αγ. Θωμά
 
Θέμα    11  ο  :Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  3.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6471  με  τίτλο  «Έξοδα
πολιτιστικών  δραστηριοτήτων»,  για  την  προμήθεια  λαχανικών-τυριών  κ.λ.π.
συνοδευτικών γεύματος, για  την κάλυψη των αποκριάτικων εκδηλώσεων του
Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας

Θέμα    12  ο  : «Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  3.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6471  με  τίτλο  «Έξοδα
πολιτιστικών  δραστηριοτήτων»,  ,  για  προμήθεια  αναψυκτικών  κ.λ.π. για  την
κάλυψη των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας».

Θέμα    13  ο  : Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  1.100,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6471με τίτλο  «Έξοδα
πολιτιστικών  δραστηριοτήτων»,  για  προμήθεια  ειδών  διατροφής
(αρτοσκευάσματα  και  γλυκίσματα) για  την  διοργάνωση  των  αποκριάτικων
εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας».

Θέμα    14  ο  :  «Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  4.900,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6471με  τίτλο  «Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων», για προμήθεια  κρεατικών  για την διοργάνωση
των αποκριάτικων εκδηλώσεων του  Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας».

Θέμα    15  ο  :  «Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  1.500,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6473με  τίτλο  «Έξοδα
οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»,,  για την προμήθεια  βασιλόπιτας  για
την κάλυψη των δομών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας».
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Θέμα    16  ο  :Περί λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού 1.500,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6473  με  τίτλο  «Έξοδα
οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», για την ηχητική, μουσική κάλυψη των
αποκριάτικων εκδηλώσεων  του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας.

Θέμα    17  ο  :  «Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  1.500,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6473με  τίτλο  «Έξοδα
οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», για την παράθεση γεύματος κατά την
αποκριάτικη  εκδηλώση  των  μελών  ΚΑΠΗ  κατοίκων  Ασωπίας   του  Ν.Π.Δ.Δ
Δήμου Τανάγρας».

Θέμα    18  ο  :  «Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης  ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6473με  τίτλο  «Έξοδα
οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», για την παράθεση γεύματος κατά την
αποκριάτικη  εκδήλώση  των μελών ΚΑΠΗ κατοίκων  Άρματος   του  Ν.Π.Δ.Δ
Δήμου Τανάγρας».

Θέμα    19  ο  :  Περί  λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  ψήφιση
πίστωσης ποσού 18.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6142.01 με τίτλο «Αμοιβή
για υπηρεσίες  επιτόπιας  εκπαίδευσης-υποστήριξης  στην καθημερινή λειτουργία
της  οικονομικής  διαχείρισης  του  Ν.Π.»  για  υπηρεσίες  υποστήριξης
παραγωγικής  λειτουργίας  λογισμικού  Οικονομικής  Διαχείρισης  –
Μισθοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας.

Θέμα    20  ο  :  «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6473με  τίτλο  «Έξοδα
οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», για την παράθεση γεύματος κατά την
αποκριάτικη εκδήλωση των μελών  ΚΑΠΗ κατοίκων   Καλλιθέας του Ν.Π.Δ.Δ
Δήμου Τανάγρας».
  
Θέμα   21  ο  :      «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης  ποσού  1.150,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6473με  τίτλο  «Έξοδα
οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», για την παράθεση γεύματος κατά την
αποκριάτικη εκδήλωση των μελών ΚΑΠΗ κατοίκων  Οινοφύτων  του Ν.Π.Δ.Δ
Δήμου Τανάγρας».   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
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