
 

 

Ελληνική ∆ηµοκρατία                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μελίσσια, 16-02-2015 
Νοµός Αττικής Συνεδρίαση ∆ιοικ. Συµβουλίου 3η  
ΝΠ∆∆ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης  

ηµεροµηνία συνεδρίασης 13-02-2015 
∆ήµου Πεντέλης Απόντες: 
Γραφείο ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                         Ζώης Ι, Καπράλου Χ 

                                                

Πίνακας Θεµάτων 

Που συζητήθηκαν στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου 

Αριθµός 
Θέµατος 

Αριθµός 
Απόφασης 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Περίληψη Απόφασης Πλειοψηφία 

Ε.Η.∆ 10 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για κάλυψη 
αναγκών του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»  
 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για 
κάλυψη αναγκών του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ»  
 

       ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 11 
Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας ειδών καθαριότητας 
ΝΠ∆∆ ΟΚΠΑ σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ 3/2015 Τ.Υ. µελέτη 
έτους 2015 µε διαδικασία Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
από τον ∆ήµο. 
 

Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας ειδών 
καθαριότητας ΝΠ∆∆ ΟΚΠΑ σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ 
3/2015 Τ.Υ. µελέτη έτους 2015 µε διαδικασία 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού από τον ∆ήµο. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

2 12 
Συγκρότηση επιτροπών ετήσιων (έτους  2015) διενέργειας 
δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση ,αγορά ή µίσθωση 
ακινήτων ή κινητών πραγµάτων ∆ήµων και ΝΠ∆∆. 
 

Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας, µε σκοπό τη 

µίσθωση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών 

αναγκών του ΟΚΠΑ και έγκριση συγκρότησης 

ετήσιων επιτροπών έτους 2015, ως εξής: α. 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας µίσθωσης 

ακινήτων του Ο.Κ.Π.Α. και β. Επιτροπή 

Εκτίµησης Ακινήτων προς µίσθωση του Ο.Κ.Π.Α.. 

. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ελληνική   
 
 
 
 



3 13 
Συγκρότηση επιτροπών ετήσιων(έτους 2015) διενέργειας 
διαγωνισµών, αξιολόγησης αποτελεσµάτων και παραλαβής 
υλικών. 
 

Έγκριση συγκρότησης επιτροπών ετήσιων(έτους 
2015) διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων και παραλαβής υλικών. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

4 14 
Συγκρότηση επιτροπών ετήσιων ( έτους 2015) διενέργειας 
διαγωνισµών , αξιολόγησης αποτελεσµάτων και παραλαβής 
εργασιών. 
 

Έγκριση συγκρότησης επιτροπών ετήσιων ( έτους 
2015) διενέργειας διαγωνισµών , αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων και παραλαβής εργασιών. 
 

      ΟΜΟΦΩΝΑ 

5 15 
Συγκρότηση επιτροπής ετήσιας (έτος 2015) για την 
καταστροφή αντικειµένων που δεν  έχουν αξία. 
 

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής ετήσιας (έτος 2015) 
για την καταστροφή αντικειµένων που δεν  έχουν αξία. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

6 16 
Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθµούς ∆ήµου Πεντέλης. 
 

Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθµούς ∆ήµου 
Πεντέλης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

7 

 

17 
Αιτήσεις κηδεµόνων νηπίων των Παιδικών Σταθµών ∆ήµου 
Πεντέλης για εφαρµογή εκπτωτικής πολιτικής στα ποσά 
διδάκτρων –τροφείων που, τους αναλογούν. 
 

Αιτήσεις κηδεµόνων νηπίων των Παιδικών Σταθµών 
∆ήµου Πεντέλης για εφαρµογή εκπτωτικής πολιτικής 
στα ποσά διδάκτρων –τροφείων που, τους αναλογούν. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

8 18 
Έγκριση αποδοχής εθελοντικής προσφοράς από δηµότες του 
∆ήµου Πεντέλης 
 

Έγκριση αποδοχής εθελοντικής προσφοράς από 
δηµότες του ∆ήµου Πεντέλης 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΑΛΑΙΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 


