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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου την Δευτέρα 30
Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00 µ.µ. αντίστοιχα στο κτίριο « Μιραµπέλλο », Κ. Κοζύρη 18, 2ος όροφος (έναντι
Αγίας Τριάδας) για να συζητήσουµε το εξής θέµα :
1.   «Ανάκληση της αρ.77/2018 Απόφασης Διοικητικού Συµβουλίου»
2.   «Ανανέωση/παράταση συµβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του απασχολούµενου προσωπικού στο πλαίσιο
υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων»
3.   «Πληρωµή απασχολούµενου προσωπικού κατά το µήνα Αύγουστο 2018»
4.   «Έγκριση Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης Εργασιών »
5.   «Έγκριση, Ψήφιση, Δέσµευση Α.Α.Υ.»
6.   Ορισµός επιτροπής διενέργειας των δηµοπρασιών µίσθωσης, εκµίσθωσης και εκποίησης ακινήτων
για το 2018 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 »
7.   «Ορισµός επιτροπής που αφορά την προµήθεια εποπτικού υλικού του Ν.Π.»
8.   «Ορισµός επιτροπής που αφορά την προµήθεια γραφικής ύλης του Ν.Π.»
9.   « Ορισµό υπευθύνου σχετικά µε την εκκαθάριση δαπανών »
10.  «Έγκριση της υπ΄ αριθµό 61/10847/16-07-2018 µελέτης του Δήµου για τη διενέργεια προµήθειας
καυσίµων – λιπαντικών έτους 2019-2020 του Δήµου Αγίου Νικολάου και των Νοµικών Προσώπων »
11.  «Διαγραφή βρεφών και νηπίων από τα µητρώα των Βρεφ/κών-Παιδικών Σταθµών Δήµου Αγίου
Νικολάου»
12.  «Έλεγχος και έγκριση επί των αιτήσεων φιλοξενίας βρεφών και νηπίων για το µήνα Αύγουστο »

13.  «Εγγραφή βρεφών και νηπίων στο µητρώο του Βρεφ/κού Σταθµού Αγίου Νικολάου για το µήνα
Αύγουστο »
14.  «Ορισµός ηµεροµηνίας για τα αποτελέσµατα των αιτήσεων εγγραφών & επανεγγραφών σχ. χρονιάς
2018-2019 »
15.  «Συζήτηση επί αιτήµατος της Αναπλ. Προϊσταµένης τµ. Παιδικής Φροντίδας επί προσλήψεως
προσωπικού »
16.  «Συζήτηση επί αιτηµάτων υπαλλήλων του Ν.Π. επί θέσεως Προϊστάµενου στη Δ/νση ΟΚΥΔΑΝ και
στα τµήµατα αυτού»

Παρακαλώ πολύ σε περίπτωση που δεν µπορείτε να παρευρεθείτε να µας ενηµερώσετε για να
ειδοποιηθεί ο αντικαταστάτη σας
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