
 
 

 

 

 

 

             

 

Σπλεδξίαζε ηεο 28/6/2019  εκέξα   Παπαζκεςή  θαη ώξα 14:00 

Πξόζθιεζε 223/24-6-2019 

Παξόληεο Γ.Σ.: πέληε  (5)  

Απόληεο Γ.Σ. : δύν (2) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 6
εο

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

Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

 

α/α 

Θέμα Πεπίληψη αποθάζεων πος λήθθηκαν 

1  Ππομήθεια αθληηικού ςλικού. 

Απιθμ. Απόθ. :  18/2019 

 

 

  

 
 

 

  
 

 

Αποθαζίζει   Ομόθωνα 

 

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 1.540,08 

€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.7135.0001 ηνπ ζθέινπο 

ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. Γ.Γ. 

ΟΚΠΑΠΑ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο νηθ. έηνπο 

2019 γηα ηελ πξνκήζεηα αζιεηηθνύ πιηθνύ όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο  ην νπνίν ζα δνζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ Γεκνηηθνύ Γεπέδνπ 

Πνδνζθαίξνπ Γπζείνπ  

 

2 Αζθάλιζηπα μεηαθοπικών μέζων. 

Απιθμ. Απόθ. :  19/2019 

 

Αποθαζίζει   Ομόθωνα 

Καη εγθξίλεη  

1.ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νρεκάησλ κε 

αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΙ 2334 θαη ΚΗΗ 4301  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην Σπίηη όπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο  
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο δελ ζα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 

ελόο έηνπο . 

2.ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 400,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6253 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

3 Αναμόπθωζη πποϋπολογιζμού για 

ππομήθεια ελαζηικών ηος 

ππογπάμμαηορ Βοήθεια ζηο πίηι. 

Απιθμ. Απόθ. :  20/2019 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

 

Να κεηαθεξζεί από  ην απνζεκαηηθό ην πνζό ησλ 

800,00 € πξνο δεκηνπξγία ηνπ  Κ.Α. 15.6671.0001 

κε  ηίηιν «Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ» ηνπ 

 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΝΑΣ. ΜΑΝΗ 



 ζθέινπο ησλ εμόδσλ. (λένο Κ.Α.- αθνξά 

απηνθίλεηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην 

Σπίηη» ) 

 

4 Δξειδίκεςζη πίζηωζηρ  ηος Κ.Α. 156273 

με ηίηλο «Φωηιζμόρ και κίνηζη (με 

ηλεκηπικό ή θωηαέπιο) για δικέρ ηος 

ενέπγειερ . 

Απιθμ. Απόθ. :  21/2019 

 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Σηνλ Κ.Α.Δ. 15.6273 κε ηίηιν «Φωηιζμόρ και 

κίνηζη (με ηλεκηπιζμό ή θωηαέπιο) για δικέρ 

ηος ςπηπεζίερ» ζα εγγξάθεηαη πίζησζε θαη γηα 

ηελ 34306081παξνρή ηεο ΓΔΗ  

5  Δξειδίκεςζη πίζηωζηρ ηος Κ.Α. 

00.6222 με ηίηλο «Σηλεθωνικά 

ηηλεγπαθικά και ηηλεηςπία  ηέλη 

εζωηεπικού». 

Απιθμ. Απόθ. :  22/2019 

 

 

Αποθαζίζει   Ομόθωνα 

 

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 2.289,50 

€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6222 ηνπ ζθέινπο ησλ 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. Γ.Γ. 

ΟΚΠΑΠΑ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο νηθ. έηνπο 

2019 γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειεθσληθώλ 

ζπλδέζεσλ  2733053101 θαη 2733024660 ηνπ Ν.Π. 

ΟΚΠΑΠΑ 

 

6  Δξειδίκεςζη πίζηωζηρ ηος Κ.Α. 

15.6263 με ηίηλο «ςνηήπηζη και 

επιζκεςή μεηαθοπικών μέζων» 

Απιθμ. Απόθ. :  23/2019 

 

Αποθαζίζει   Ομόθωνα 

 

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 100,01 € 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6263 ηνπ ζθέινπο ησλ 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. Γ.Γ. 

ΟΚΠΑΠΑ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο νηθ. έηνπο 

2019 γηα ηελ πξνκήζεηα κπαηαξίαο  60 Am ε νπνία 
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ  θίλεζε ηνπ νρήκαηνο κε 

αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΙ 2334  ηνπ  πξνγξάκκαηνο 

Βνήζεηα ζην Σπίηη .  

 

 

 

Γύζεην 1/7/2019 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

 

Νηθόιανο Λεβεληδώλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


