
 

 

       

 

 
ΠΡΟΣ: 

 
 

 

 

  
Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

      κ. Δημήτριο Καρβούνη 
      κ. Ελένη Δρακουλάκου 

      κ. Χαρίλαο Τζανετάκο 

      κ. Φίλιππο Καλογερόγιαννη 
      κ. Δημήτριο Συκουτρή 

      κ. Ιωάννη Μιχαλακάκο 
 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, 

οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της 
κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, 

την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης  
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου   

που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού 

Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 1η του μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα  14:00 για τη συζήτηση, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

προσφορών σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

2. Συγκρότηση επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν. 

4412/2016. 

3. Εξουσιοδότηση μέλους του Δ.Σ. για να υπογράφει ως «Διατάκτης» τις 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 

του Π.Δ. 80/2016. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για την συντήρηση 

και επισκευή του ΚΗΙ 2334 οχήματος. 

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017. 

6. Αίτημα της Γαβάκη Βασιλικής για ένταξη της στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

Σπίτι». 

7. Αίτημα της Τσιριγώτη Ευαγγελίας για ένταξη της στο πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι». 

8. Αίτημα του Πετράκου Βασιλείου για ένταξη της στο πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι». 

9. Αίτημα της Πετράκου Αικατερίνης για ένταξη της στο πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ» 

Γύθειο,    24  Φεβρουαρίου  2017 

Αριθ. Πρωτ.:  44 



10. Αίτημα του Κακοκέφαλου Γεωργίου για ένταξη της στο πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι». 

11. Αίτημα της Κακοκέφαλου Μαρίας για ένταξη της στο πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι». 

12. Αίτημα της Χήρα Γεωργίας για ένταξη της στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

Σπίτι». 

 

 

 

   Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  

 

                                                               Αικατερίνη Κολοκοτρώνη 

 

 

 

 

 


