
 

 

 

 

 

 

             

 

Σπλεδξίαζε ηεο 12/11/2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 

Πξόζθιεζε 521/8-11-2018 

Παξόληεο Γ.Σ.: πέληε (5) 

Απόληεο Γ.Σ. : δύν (2) 

ΠΘΝΑΚΑ 

Θεκάηωλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 18
εο

 Σπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

 

α/α 

Θέμα Περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν 

1   

 

 Σρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξαθηηθήο 

άζθεζεο ηεο Βαζηινύλε Ακαιίαο ζηνλ 

Παηδηθό Σηαζκό Γπζείνπ 

Αριθμ. Απόφ. :  46/2018 

 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππνρξεωηηθήο 

πξαθηηθήο άζθεζεο δηάξθεηαο 960 ωξώλ ηεο 

Βαζηινύλε Ακαιίαο  ζπνπδάζηξηαο ηνπ ΙΔΚ 

Σπάξηεο , κε ηελ νπνία αηηείηαη έγθξηζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο άζθεζεο ζηνλ 

ΟΚΠΑΠΑ θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Παηδηθό Σηαζκό 

Γπζείνπ. 
 

2 Σρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα θαπζίκωλ 

θαη ιηπαληηθώλ  έηνπο 2019 

Αριθμ. Απόφ. :  47/2018 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Δγθξίλεη λα πξνβιεθζνύλ νη αθόινπζεο 

πηζηώζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκωλ θαη 

ιηπαληηθώλ ζηνλ ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό 

έηνπο 2019 ζηνπο παξαθάηω θωδηθνύο: 

α) Κ.Α.Δ. 15.6641  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

θαπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε 

κεηαθνξηθώλ κέζωλ» πνζνύ 4.000,00 επξώ 

β) Κ.Α.Δ. 15.6643 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

θαπζίκωλ γηα ζέξκαλζε θαη θωηηζκό» 

πνζνύ 3.000,00 επξώ 

 

3 Σρεηηθά κε ηελ  πξνκήζεηα ινηπώλ 

αλαιωζίκωλ εηδώλ παληνπωιείνπ 

έηνπο 2019 

Αριθμ. Απόφ. :  48/2018 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Δγθξίλεη λα πξνβιεθζνύλ νη αθόινπζεο 

πηζηώζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπώλ αλαιωζίκωλ 

εηδώλ παληνπωιείνπ  ζηνλ ππό θαηάξηηζε 

 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΘΑ 

ΝΟΜΘΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΠΡΟΣΑΘΑ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ 

ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΝΑΣ. ΜΑΝΗ 



πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ζηνπο παξαθάηω 

θωδηθνύο: 

α) Κ.Α.Δ. 15.6634  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ» 

πνζνύ 5.000,00 επξώ 

β) Κ.Α.Δ. 15.6635 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο» 

πνζνύ 5.000,00 επξώ 

 

4 Σρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

ζπζζηηίωλ παηδηθώλ ζηαζκώλ έηνπο 

2019 

Αριθμ. Απόφ. :  49/2018 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Δγθξίλεη λα πξνβιεθζεί ε  αθόινπζε  πίζηωζε 

γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ ζπζζηηίωλ παηδηθώλ 

ζηαζκώλ ζηνλ ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό 

έηνπο 2019 ζηνλ παξαθάηω θωδηθό: 

α) Κ.Α.Δ. 15.6481.0001  κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα εηδώλ ζπζζηηίωλ Παηδηθώλ 

Σηαζκώλ » πνζνύ 35.000,00 επξώ 

 

 

Γύζεην 14/112018 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

 

Νηθόιανο Λεβεληδώλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


