
                                                                                                                      

                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  2 / 2015 
                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της 
Διοικητικής υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών στην οδό Τρωάδος 3, σε 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 09-02-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00 με τα παρακάτω θέματα: 
 

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (1η) οικ. έτους 2015 
2. Αποδέσμευση,  ανατροπή  των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων πιστώσεων του 

Ν.Π. οικ. έτους 2014.  
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των συνεχιζόμενων υποχρεώσεων και την 

διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν την 
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2015  

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών 
ετών (Π.Ο.Ε.)  και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν 
γραφεί στο προϋπολογισμό δαπανών οικ. έτους 2015 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού 
χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικ. έτους 2015 

6. Έγκριση δαπανών, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση                
πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων για την αποκριάτικη εκδήλωση των 
ΠΑΙΣΔΑΠ έτους 2015. 

7. Έγκριση δαπανών, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση                
πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων για την πυρανίχνευση και 
πυρασφάλεια του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού, επί της οδού Λάδωνος 5 

8. Έγκριση δαπανών, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση                
πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος διαφόρων  κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015  

9. Επιστροφή παγίας προκαταβολής και αποδέσμευση του   
υπολόγου υπαλλήλου 

            10.  Τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Προγράμματος    
              ΕΣΠΑ:«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ» 
    11.  Αποδοχή δωρεάς Η/Υ από την εταιρεία LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
    12.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών νηπίων  και βρεφών σχολικού    
             έτους  2014- 2015.   
    13.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγραφών νηπίων  και βρεφών σχολικού             
             έτους  2014- 2015 
    14.   Αιτήματα γονέων  

                                                                                                Για το Δ.Σ.    
                                                                                                 Η Πρόεδρος 

 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  Αγία Παρασκευή  03/02/2015 
  Αριθ. Πρωτ. :  162 

Τρωάδος 3, 15342 Αγία Παρασκευή  
Πληροφορίες: κα Σκούρη Κωνσταντίνα 

Ώρες 

 

Προς: Τα μέλη του  
Διοικητικού 
Συμβουλίου 
 

Ώρες 8:30 - 16:00  
Τηλ. 210-6011345, 2106391703  
Τηλ. & Φαξ: 210 6540465  

e-mail: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr 
 

Ιστοσελίδα : www.paisdap.gr 
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