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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις  διατάξεις  των άρθρων 95  του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ 114
τ.Α΄) «Κύρωση του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και  67 του
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  τ.Α΄),  «Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  σας
προσκαλούμε να προσέλθετε  στις 11 Μαΐου 2015,  ημέρα Δευτέρα
και ώρα  18.30 στο Γραφείο του Ν.Π. Βενιζέλου 139, 2ος όροφος
(ΔΕΥΑΣ) στις Σέρρες, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος  με τα
παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: «Έγκριση σύναψης   σύμβασης κοινοχρήστων δαπανών,
και ρύθμιση οφειλών του Ν.Π. προς Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών,   ενημέρωση
Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα 2ο: «Λήψη απόφασης για εγγραφές-διαγραφές των νηπίων-
βρεφών,  στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών
για το έτος 2015-2016».

Θέμα 3ο: «Έγκριση νέων εγγραφών νηπίων-βρεφών στα τμήματα
του  Ν.Π.  για  το  έτος  2014-2015,  ενημέρωση  Δ.Σ.  και  λήψη
απόφασης».
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Θέμα  4ο:  «Αίτημα  της  Λέσχης  Ειδικών  Δυνάμεων  Ν.  Σερρών
«Αν/χης Γ. Κατσάνης» Μεραρχίας 67, Σέρρες για τη παραχώρηση
της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, την Κυριακή 7 Ιουνίου
2015  και  από  ώρες  9:30  έως  13:00,  ενημέρωση  Δ.Σ.  και  λήψη
απόφασης».  

Θέμα 5ο: «Αίτημα του Μ.Γ.Σ.  Πανσερραϊκός,  για τη παραχώρηση
δύο εξωτερικών γηπέδων μπάσκετ,  για προπόνηση του τμήματος
Χόκευ, τα Σάββατα  και τις Κυριακές 09:00-12:00, ενημέρωση Δ.Σ.
και λήψη απόφασης»

Θέμα  6ο:  «Αίτημα  της  κ.  Δήμητρας  Πεχλιβανίδου  για  απαλλαγή
καταβολής  τροφείων  για  τους  μήνες  Ιανουάριο,  Φεβρουάριο,
Μαρτίο, λόγω απουσίας του τέκνου της από τον 2ο παιδικό σταθμό,
ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».  

Θέμα  7ο:  «Αίτημα  για  πρακτική  άσκηση  σπουδαστή  ΙΙΕΚ,
ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα 8ο: «Αίτημα της κ. Μχηταριάν Τζέμα  μισθώτρια του Κυλικείου
του Β’ Καπή Σερρών, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα  9ο:  «΄Eγκριση  Δ΄  Διάθεσης  -  Ψήφισης  πιστώσεων  του
εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015».  

Θέμα  10ο:  «΄Eγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  ψήφιση
πιστώσεων (για μεμβράνες,  σίτες,  κουφώματα παιδικών σταθμών
και  οργάνων παιδικών χαρών των Π.Σ., ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη
απόφασης».  

Θέμα  11ο:  «΄Eγκριση  Α΄  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους
2015 ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα 12ο:   «Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου (1) ειδικότητας ΥΕ
Γενικών  καθηκόντων  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των
αναγκών του Ν.Π.  ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα  13ο:  «Άσκηση  ή  μη  ενδίκων  μέσων  κατά  της  411/2015
καταδικαστικής απόφασης του Διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης,
ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης». 

Θέμα  14ο:  «Άσκηση  ή  μη  ενδίκων  μέσων  κατά  της  173/2014
καταδικαστικής  απόφασης  του  Διοικητικού  πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».  

Ενημέρωση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

-Περί των ζημιών στο κλειστό γυμναστήριο του Σκουτάρεως,  και
κλοπών στο 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό και στο  Α΄ ΚΑΠΗ.
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-Περί των ενεργειών του ΝΠΔΔ για την καταβολή των χρεών των
ΜΓΣ Πανσερραικός και Εθνικός Γαζώρου. 
 
-Περί  των  ενεργειών  που  αφορούν  την  προετοιμασία  του
Πανελληνίου  πρωταθλήματος  Στίβου  που  θα  διεξαχθεί  στο
Δημοτικό Στάδιο Σερρών στις  27 και 28 Ιουνίου 2015. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
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