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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  (3η) τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα
πραγματοποιηθεί   στις 3/3/2020  ημέρα   Τρίτη και  ώρα  11:00  στο
Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου  (αίθουσα συνεδριάσεων «Ευάγγελος
Κραβαρίτης»). 

Θέμα    1  ο    : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  εντολή  ανάθεσης  σε
δικηγόρο για την εκπροσώπιση του ΝΠ. Κατά την συζήτηση της
έφεσης του Ασημακόπουλου Γεωργίου του Αθανασίου κατά της
15/2016 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν.
Βοιωτίας -Φωκίδας

Θέμα  2  ο    : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  εντολή  ανάθεσης  σε
δικηγόρο για την εκπροσώπιση του ΝΠ. Κατά την συζήτηση της
έφεσης του Ασημακόπουλου Γεωργίου του Αθανασίου κατά της
4/2016 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν.
Βοιωτίας -Φωκίδας

Θέμα    3  ο    : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  εντολή  ανάθεσης  σε
δικηγόρο για την εκπροσώπιση του ΝΠ. Κατά την συζήτηση της
έφεσης του  Γκίνη Ιωάννη του Σταύρου κατά της 5/2016 Πράξης
του  Επιτρόπου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  στο  Ν.  Βοιωτίας
-Φωκίδας

1



Θέμα   4  ο    : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  εντολή  ανάθεσης  σε
δικηγόρο για την εκπροσώπιση του ΝΠ. Κατά την συζήτηση της
έφεσης του  Γκίνη Ιωάννη του Σταύρου κατά της 9/2016 Πράξης
του  Επιτρόπου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  στο  Ν.  Βοιωτίας
-Φωκίδας

Θέμα    5  ο    : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  εντολή  ανάθεσης  σε
δικηγόρο για την εκπροσώπιση του ΝΠ. Κατά την συζήτηση της
έφεσης του Ασημακόπουλου Γεωργίου του Αθανασίου κατά της
3/2016 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν.
Βοιωτίας -Φωκίδας

Θέμα  6  ο    : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  εντολή  ανάθεσης  σε
δικηγόρο για την εκπροσώπιση του ΝΠ. Κατά την συζήτηση της
έφεσης του Κατσιφή Αλέξανδρου του Γεωργίου  κατά της 1/2016
Πράξης  του  Επιτρόπου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  στο  Ν.
Βοιωτίας -Φωκίδας

Θέμα    7  ο    : Περί  λήψη  απόφασης  για  την  εντολή  ανάθεσης  σε
δικηγόρο για την εκπροσώπιση του ΝΠ. Κατά την συζήτηση της
έφεσης  του Βουγέση Γεώργιου του Γεωργίου και  λοιπών κατά
της 13/2016 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στο Ν. Βοιωτίας -Φωκίδας

Θέμα   8  ο   : Περί λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικής άσκησης
των  σπουδαστριών  στις  δομές  μας  ως  εξής,  στόν  παιδικό  σταθμό
Σχηματαρίου την Τσιαχρή Σοφία και στον παιδικό σταθμό Αγ. Θωμά
την Καραλή Νικολέτα.

Θέμα    9  ο  :  Περί  λήψη  απόφασης  για  την  διαγραφή  του  νηπίου
Κλειτσιώτη  Ελένη από τον παιδικό σταθμό Σχηματαρίου. 

Θέμα   10  ο  : Περί λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος
της  Δημοπρασίας  για  την  μίσθωση  ακινήτου  το  οποίο  θα
χρησιμοποιηθεί  για την στέγαση του ΚΑΠΗ  στο Σχηματάρι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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