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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  (5η) τακτική  συνεδρίαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στις  6 Μαρτίου ημέρα Τρίτη  και 
ώρα  11:00  π.μ.  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Σχηματαρίου  (αίθουσα  συνεδριάσεων 
«Ευάγγελος Κραβαρίτης»). 

Θέμα   1  ο  : Περί λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 6.000 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6612 προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων  για τις ανάγκες των δομών του ΝΠ 
Θέμα   2  ο  :  Περί λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 5.000 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6699 .04 προμήθεια ειδών κυλικείου για 
τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠ 
Θέμα   3  ο  : Περί λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 6.000  ευρώ σε  βάρος  του  ΚΑ 02.15.6692  προμήθεια  σπόρων φυτών  και 
δενδρυλλίων για τις ανάγκες των δομών  του ΝΠ 
Θέμα   4  ο  : Περί λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.000 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6693  προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 
για τις ανάγκες των δομών  του ΝΠ 
Θέμα 5  ο  : Περί λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού  5.000 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6699.03  προμήθεια χρωμάτων  για τις 
ανάγκες των κτιρίων   του ΝΠ 
Θέμα 6  ο  :  Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 10.000 σε βάρος του Κ.Α. 
02.10.6142.01 με  τίτλο  “αμοιβές  λογιστών  ”, για  την  παρακολούθηση  της 
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2018, και την σύνταξη οικ. καταστάσεων 2017 
Θέμα  7  ο  :  Περί  λήψης  απόφασης  για  την  δεύτερη  (2)  τροποποίηση  του 
προϋπολογισμού 2018 του ΝΠ.
Θέμα 8  ο  :  Περί λήψη απόφασης για την διαγραφή της Φρυγανά Μαριάμ. Από τον 
Παιδικό Σταθμό στο Σχηματάρι
Θέμα 9  ο  :  Περί λήψη απόφασης για την εγγραφή των νηπίων Λιάπη Δέσποινα – 
Βασιλική και Αργυρίου Δημήτριος και Ζιάκανο Θωμά στον  Παιδικό Σταθμό στο 
Σχηματάρι
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Θέμα   10  ο  : Περί λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.500 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6471 για την παράθεση γεύματος μελών 
ΚΑΠΗ  του ΝΠ  για τον εορτασμό του “τσουγκρίσματος του αυγού” 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
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