
                                                                                                                      

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  4/ 2014 

                                                   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 07.04.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30  με τα 
παρακάτω θέματα: 
 
1.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (3η) οικ. έτους 2014.  

   2. Πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων από τους οριστικούς πίνακες διοριστέων,  
       κατηγορίας TΕ-Διοικητικών, ΤΕ-Βρεφονηπιοκόμων, ΤΕ-Κοινωνικών 

Λειτουργών  για τη Διοικητική  Υπηρεσία και τους Παιδικούς Σταθμούς του 
Νομικού μας Προσώπου.  

3 Έγκριση δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση πίστωσης και 
ανάληψη υποχρέωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος.  

4. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση πίστωσης και 
ανάληψη υποχρέωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας με 
διαδικασία διεξαγωγής ενιαίου διαγωνισμού από το Δήμο. 

5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση πίστωσης και 
ανάληψη υποχρέωσης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού για τη διεξαγωγή ενιαίας προμήθειας από το Δήμο.  

6.Έγκριση δαπανών, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση 
πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος διαφόρων  κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014.  

7. Έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης, διάθεση πίστωσης, έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των εργασιών του ελέγχου  του 

ισολογισμού χρήσης 2013. 

8. Έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 και παρακολούθησης 
της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2014.  

9.Έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συνδρομή παροχής νέων 
εκδόσεων λογισμικών προγραμμάτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  Αγία Παρασκευή  3/4/2014 
  Αριθ. Πρωτ. :  448 

Τρωάδος 3, 15342 Αγία Παρασκευή  
Πληροφορίες: κα Σκούρη Κωνσταντίνα  

Ώρες 

 

Προς: Τα μέλη του  
Διοικητικού 
Συμβουλίου 
 

Ώρες 9:00 - 19:00  
Τηλ. 210-6011345, 2106391703  
Τηλ. & Φαξ: 210 6540465  

e-mail: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr 
 

Ιστοσελίδα : www.paisdap.gr 

mailto:paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr


10.Έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης διάθεση πίστωσης και 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την τεχνική υποστήριξη – 
εκπαίδευση εφαρμογών προγράμματος οικονομικής διαχείρισης. 

11.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγραφών νηπίων  και βρεφών  
     σχολικού έτους 2013- 2014.  

 12. Αιτήματα γονέων για ρύθμιση τροφείων  
 13.Αίτημα της εκπροσώπου των εργαζομένων κ. Τύρου σχετικά με τις 

υπερωρίες των εργαζομένων 
 

Για το Δ.Σ. 
 Η Πρόεδρος 

Ευπρέπεια (Έφη) Καψοκεφάλου 
 
 
 
 

Σημ.: Οι εισηγήσεις θα σας αποσταλούν αύριο, ημέρα Παρασκευή 
στις 4-4-2014 


