
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Γούρνες,02/03/2016 

 Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                Αρ.Πρωτ  :297 

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

 
Ταχ.∆ιεύθυνση: Γούρνες   

Ταχ.Κώδικας: 70014   

Πληροφορίες :Μπορµπουδάκη Παρασκευή    

Τηλέφωνο : 2897340052 

E-mail: npdd_kpa@hersonisos.gr 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 2
η
  συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου                      

Χερσονήσου».   

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε  τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στον Παιδικό 

Σταθµό Λ.Χερσονήσου οδός Ελευθερίας 50 την 07η  του µηνός Μαρτίου 

2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για 

τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο Πρόεδρο 

∆.Σ. 

2. Ρουσάκη  Ιωάννη- Αντιπρόεδρο  

3. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

4. Παπουτσάκη Αδαµάντιο 

5. Μπλαβάκη Κων/νο 

6. Καλυκάκη Μαρία 

7. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

8. Σµυρνάκη Νικόλαο 

9. Παπαδοπούλου Σοφία 

10. Κλώντζα Νικόλαο 

11. Κεχαγιά Αρχοντή 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Τσαντηράκης Κων/νος 

2. Κουλούρας Εµµανουήλ 

3. Βασιλείου Αντώνιος 

4. Παρλαµάς Αντώνιος 

5. Κουτσαντωνάκη Αµαλία 

6. Κασαπάκη Ελπινίκη 

7. Μπάτσης ∆ηµήτριος 

8. Ζαχαριουδάκης Κων/νος 

9. Λουράκη Ψοφογιαννάκη Μαρία 

10. Κοκκινάκης Εµµανουήλ 

11. Φώτη Ευγενία 
 



 

1.  1
η
 Αναµόρφωση εγκεκριµένου Προϋπολογισµού έτους 2016 

σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2015. 

2. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση Π.Ο.Ε. ποσού 55.580,29€ έτους 

2016 

3. Ορισµός µελών επιτροπής για την καταστροφή αντικειµένων που 

δεν έχουν καµιά αξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 199, 

παρ. 6 του Ν. 3463/2006 

4. Έγκριση εγγραφών – διαγραφών νηπίων περιόδου 2015 – 2016  

5. Ορισµός εκπροσώπων του Νοµικού Προσώπου για ηλεκτρονική 

υπογραφή  

6. Άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού του Νοµικού Προσώπου στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, ορισµός  εκπροσώπου για το άνοιγµα και τη 

διαχείριση του λογαριασµού καθώς και προσδιορισµός του ποσού 

που θα µεταφερθεί στο λογαριασµό. 

7. Οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου µετά 

την έναρξη ισχύος του Ν. 4368/2016. 

8. Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή φορολογικών προστίµων και 

προσαυξήσεων χρήσης 2016 ποσού 2.000,00 €  

9. Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή προσαυξήσεων ασφαλιστικών 

ταµείων χρήσης 2016 ποσού 2.000,00 €  

10. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια Τροφίµων, Φρούτων, Λαχανικών 

Κρεάτων ,Άρτου για την υλοποίηση των συµβάσεων 2015-2016 και 

για την νέα σύµβαση 2016-2017 συνολικού ποσού 93.000,00 €. 

11. Ψήφιση πίστωσης για πάγια προκαταβολή έτους 2016 ποσού 

2.000,00 €, καθορισµός ΚΑ Εξόδων  και ορισµός υπολόγου αυτής  

12. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών 

µέσων για το έτος 2016 ύψους 3.000,00 € 

13. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων για θέρµανση για το 

έτος 2016 ύψους 10.000,00 €  

14. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 

2016 ύψους 10.000,00 € 

15. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων έτους 2016 ποσού 3.000,00 € 

16. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων έτους 

2016 ποσού 2,000,00 € 

17. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 

2016 ποσού 2.000,00 € 



18. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια Ανταλλακτικών µεταφορικών 

µέσων έτους 2016 ποσού 1.000,00 € 

19. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

µηχανηµάτων έτους 2016 ποσού 2.000,00 € 

20. Ψήφιση πίστωσης για εργασία συντήρησης µηχανηµάτων έτους 

2016 ποσού 1.000,00 € και ορισµός επιτροπής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης εργασίας. 

21. Ψήφιση πίστωσης για εργασία συντήρησης αυτόνοµων 

κλιµατιστικών µονάδων έτους 2016 ποσού 1.000,00 € και ορισµός 

επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας. 

22. Ψήφιση πίστωσης για εργασία συντήρησης συστηµάτων κεντρικών 

θέρµανσης έτους 2016 ποσού 1.000,00 € και ορισµός επιτροπής 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας. 

23.  Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια επίπλων εξοπλισµού έτους 2016 

ποσού 4.000,00 € 

24. Ψήφιση πίστωσης για εργασία εκκένωσης βόθρων έτους 2016 

ποσού 500,00 € και ορισµός επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 

εργασίας. 

25. Ψήφιση πίστωσης για εργασία απολύµανσης έτους 2016 ποσού 

1.000,00 € για Παιδικούς Σταθµούς και Κ.Α.Π.Η. και ορισµός 

επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας. 

26. Ψήφιση πίστωσης για υδραυλικές εργασίες έτους 2016 ποσού 

2.000,00 € και ορισµός επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 

εργασίας. 

27. Ψήφιση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες έτους 2016 ποσού 

2.000,00 € και ορισµός επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 

εργασίας. 

28. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια Η/Υ και λογισµικού έτους 2016 

ποσού 1.000,00 . 

29. Αποδοχή δωρεάς από ιδιώτη ποσού 100,00 € υπέρ του Νοµικού 

προσώπου. 

 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

      Καλαϊτζάκης Αθανάσιος 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Μέλη ∆.Σ. 

2. Πίνακα Ανακοινώσεων 

3. Ιστοσελίδα ∆ήµου 

 


