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ΘΕΜΑ: «Ορισμός διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί ταθμοί 

Γέρας για το έτος 2011» 

 

ήμερα την 28ην Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ συνήλθε 

το Διοικητικό υμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα του Παιδικού 

ταθμού Παπάδου, ύστερα από την υπ' αριθ. πρόσκληση 1/24-1-2011 της 

Προέδρου του Διοικητικού υμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους υμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 95, 96, 97, 98, 100, 240 – 242 του Ν. 3463/2006 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα  6. 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ                  

1. Πολυξένη Καραγιάννη, Πρόεδρος   1. Γ. Σσουπής 

2. Παναγιώτης Φαραλαμπής 

3. Παναγιώτης Πελεκάνος 

4. Ρεβέκκα Κουτρελάκου 

5. Παναγιώτης Μυστάκας 

6. Σσουπλάκη Μαρία 

 

 

τη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημήτριος Παπάζογλου, τακτικός υπάλληλος του 

Δήμου Γέρας για την τήρηση των πρακτικών των Διοικητικού υμβουλίου. 

Η Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδριάσεως. 

Η Πρόεδρος είπε ότι: «θα πρέπει να προβούμε στον ορισμό διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Γέρας»  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 109 του Ν.1188/81. Προτείνω να ορίσουμε τον Διοικητικό υπάλληλο του 

Δήμου Γέρας, Γρηγόριο ιμιτζή για το πρώτο τρίμηνο του 2011, αναπληρούμενο 

από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Γέρας, Καλλιόπη υριανού». 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και των υπολοίπων ομιλητών, μετά από 

διαλογική συζήτηση  και σύμφωνα: 

1. με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96, 97, 98, 100, 240 – 242 του Ν. 

3463/2006 

2. με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.1188/81,  

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 Ορίζει ως διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

Δήμου Γέρας» τον Διοικητικό Τπάλληλο, Γρηγόριο ιμιτζή για το πρώτο 

τρίμηνο του 2011,  αναπληρούμενο από την τακτική υπάλληλο του Δήμου 

Γέρας, Καλλιόπη υριανού.  

 Ορίζει αποζημίωση 30 ώρες μηνιαίως σύμφωνα με την 6304/εγκ.170/23-6-

2004 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του άρθρου 109 του 

Ν.1188/81.  

 Αρμοδιότητες διαχειριστή: 



1. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό του ταθμού 

με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά, για την φύλαξη, την συντήρηση και 

διάθεση τους, καθώς και για την λοιπή εν γένει περιουσία του ταθμού, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.. 

2. υντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του Ν.Π. και 

υπολογίζει με βάση τις ισχύουσες νομοθεσίες τυχόν πρόσθετες αμοιβές 

(υπερωρίες, κ.τ.λ.) που προκύπτουν 

3. Σηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης, στα οποία καταχωρεί όλες τις από τον νόμο 

απαιτούμενες εγγραφές. 

4. Πραγματοποιεί τις πληρωμές και εισπράξεις του Ν.Π. 

5. Για τις πληρωμές συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.. ή την Προϊσταμένη 

του Ν.Π., τις απαραίτητες επιταγές ή πληρώνει με μετρητά, εφόσον δεν 

εκδίδεται επιταγή, λαμβάνοντας σχετική απόφαση από τον δικαιούχο. Είναι 

υπεύθυνος για την έγκαιρη απόδοση των γενομένων κρατήσεων για φόρους 

ή ασφαλιστικές εισφορές. Η Σαμειακή διαχείρισης του Ν.Π. ασκείται από την 

ειδική Σαμειακή Τπηρεσία ή την αντίστοιχη Δ.Ο.Τ. που ασκεί την διαχείριση 

του Δήμου.  

6. Είναι υπεύθυνος γενικά για την τήρηση των λογαριασμών του Ν.Π., τη 

συγκέντρωση των παραστατικών στοιχείων της διαχείρισης, τη φύλαξη και 

ταξινόμηση όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών έτσι ώστε 

να είναι ευχερής ο έλεγχος της διαχείρισης σε οποιοδήποτε χρόνο.  

7. υνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Ν.Π. για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του Ν.Π. 

εισηγούμενος εγκαίρως την διαμόρφωση του.  

8. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΠΟΓΡΑΥΕ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

 




