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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 12
της 7ης Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμός Απόφασης 33
Θ Ε Μ Α: "Αποδοχή επιχορήγησης ποσού #32.727,27# € που αφορά την ΣΤ΄, Ζ΄
και Η΄ τακτική κατανομή (ΚΑΠ) έτους 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών".
Στο Λουτράκι και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ελ. Βενιζέλου 4) σήμερα
την 7η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00
συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου υπό την προεδρία της
Προέδρου αυτού κ. Κορδαλή Σωτηρίας, μετά την έγγραφη πρόσκλησή της με
αρ. πρωτ. 515/3.9.2018, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/8.6.2006) και 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7.6.2010), σε τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων της
Ημερησίας Διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα
(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα επτά (7) η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία – Πρόεδρος, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Δέδε –
Βλαστάρη Θεοδώρα, 4.Ρήγα – Δάλλα Ελένη, 5.Σέγκα Όλγα, 6.Λιαντινιώτης
Βασίλειος και 7.Αντωνίου Νικόλαος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Πρωτονοτάριος Δημήτριος,
3.Θεοδώρου Αγγελική και 4.Κατσαμάκη – Παυλοπούλου Ελένη οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
κ.Κορδαλή Σωτηρία, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τα υπ’ αριθ.
395-457-557/2018 Γραμμάτια Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων που αφορούν την ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄
τακτική κατανομή (ΚΑΠ) έτους 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών,
ζήτησε την αποδοχή επιχορήγησης ποσού #32.727,27# € (Τριάντα δύο χιλιάδων
επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών) για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται επιχορήγηση ποσού #32.727,27# € (Τριάντα δύο χιλιάδων
επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών) που αφορούν την ΣΤ΄, Ζ΄ και
Η΄ τακτική κατανομή (ΚΑΠ) έτους 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την
κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Νομικού
Προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας".
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 33/2018.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 10 Σεπτεμβρίου 2018
Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
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