
 
 

 

 

 

 

             

 

Σπλεδξίαζε ηεο 5/2/2019 εκέξα Τξίηε  θαη ώξα 14:00 

Πξόζθιεζε 73/31-1-2019 

Παξόληεο Γ.Σ.: ηέζζεξηο (4) 

Απόληεο Γ.Σ. : ηξείο (3) 

 

ΠΗΝΑΚΑ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 2
εο

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

 

 

α/α 

Θέκα Πεξίιεςε απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ 

1   

Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ αγσγή 

πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ππάιιεινη ηνπ 

Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ ΗΓΑΥ θαη ΗΓΟΥ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ δώξνπ 

Υξηζηνπγέλλσλ , Πάζρα θαη ηνπ 

επηδόκαηνο αδείαο. 
 

Αξηζκ. Απόθ. : 2/2019 

 

 

  
 

Απνθαζίδεη νκόθσλα 

1.Οξίδεη θαη εμνπζηνδνηεί ηελ Γηθεγόξν θ. Σηέιια 

Μπηκπάξθνπ πξνθεηκέλνπ καο λα εθπξνζσπήζεη ζηε 

δηθάζηκν ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2019 ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Γπζείνπ , αιιά θαη ζε θάζε κεη΄ 

αλαβνιήο δηθάζηκν κέρξη ηειεζηδηθίαο ζρεηηθά κε ηελ 

αγσγή κε αξηζκό πηλ.4/2019 πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη 

ππάιιεινη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΚΠΑΠΑ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ΙΓΑΦ θαη ΙΓΟΦ θαη αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ δώξσλ 

Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο . 

 

2 Οξηζκόο επηηξνπώλ δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ην άξζ. 

221, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

Αξηζκ. Απόθ. : 3/2019 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Οξίδεη: 

Α) Γηα ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ 

πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 221, παξαγξ. 3 

ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/8-8-2016 ηεύρνο Α΄) 

ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο: 

Β) Γηα ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ 

ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 221, παξαγξ. 3 

ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/8-8-2016 ηεύρνο Α΄) 

ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο: 
 

3 πγθξόηεζε επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

Ν. 4412/2016. 
Αξηζκ. Απόθ. : 4/2019 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα 

 

Τε ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο 

θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ,  ηεο Δπηηξνπήο  

παξαιαβήο ππεξεζηώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ γηα ην έηνο 2019 σο 

 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΝΑΣ. ΜΑΝΖ 



θαησηέξσ: 

 

Α) Γηα ηελ Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 

παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

221, παξ. 11β ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08-08-

2016 ηεύρνο Α΄)  

Β) Γηα ηελ Δπηηξνπή  παξαιαβήο ππεξεζηώλ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 221, παξ. 11δ ηνπ Ν. 

4412/2016 (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεύρνο Α΄) 

Γ) Γηα ηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 221, παξ. 11α ηνπ Ν. 

4412/2016 (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεύρνο Α΄) 

4 Αλάθιεζε ηεο ππ΄ αξηζ. 39/2018 

ΑΓ πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζ. 

55/2018 κειέηεο κε ηίηιν 

«πληήξεζε –Βειηίσζε αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ» πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 185.000,00 επξώ θαη ιήςε 

λέαο πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζ. 69/2018 

κειέηεο κε ηίηιν «πληήξεζε –

Βειηίσζε αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ» πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 185.000,00 επξώ 
 

Αξηζκ. Απόθ. : 5/2019 

 

Απνθαζίδεη Οκόθσλα 
Α: Αλαθαιεί  ηελ ππ’ αξ. 39/2018 ΑΓΣ πεξί 

έγθξηζεο ηεο αξηζ. 55/2018 κειέηεο κε ηίηιν «Σπ-

ληήξεζε- Βειηίσζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 185.000,00 €.  

Β: Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξ. 69/2018 κειέηε κε ηίηιν 

«πληήξεζε- Βειηίσζε αζιεηηθώλ εγθαηα-

ζηάζεσλ» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 185.000,00€.  
 

5 Αλάθιεζε ηεο ππ΄ αξηζ. 40/2018 

ΑΓ πεξί έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ 

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ην 

έξγν «πληήξεζε Βειηίσζε 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» θαη 

ιήςε λέαο πεξί έγθξηζεο ηνπ 

ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν πληήξεζε Βειηίσζε 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

Αξηζκ. Απόθ. : 6/2019 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Αλαθαιεί ηελ ππ΄αξ. 40/2018 ΑΓΣ πεξί 

έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν «Σπληήξεζε-Βειηίσζε Αζιεηηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ» θαη ιήςε λέαο ζρεηηθή πεξί 

έθγξηζεο ηνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν «Σπληήξεζε-Βειηίσζε Αζιεηηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ» 

2.Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο 

κεηαμύ ηνπ Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ θαη ηνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο ηεο πξάμεο «Σπληήξεζε-

Βειηίσζε Αζιεηηθώλ Δθγηαζηάζεσλ» 
 

6 Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ  

παηδηθώλ ζηαζκώλ 
 

Αξηζκ. Απόθ. : 7/2019 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ 

Γπζείνπ θαη Αξεόπνιεο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαησηέξσ εηδηθόηεηεο: 



 Γύν ζέζεηο ΤΔ  Βξεθνλεπηνθόκσλ 

 Τξείο ζέζεηο ΓΔ Βνεζώλ 

Βξεθνλεπηνθόκσλ 

 Γύν ζέζεηο ΓΔ Μαγείξσλ 

 Γύν ζέζεηο ΥΔ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο 

κε ζρέζε ΙΓΟΦ δηάξθεηαο έσο θαη  11 κήλεο . 
 

 

Γύζεην 8/2/2019 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

 

Νηθόιανο Λεβεληδώλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


