
 

 

 

 

Συνεδρίαση της 27/10/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 
Πρόσκληση 297/23-10-2017 
Παρόντες Δ.Σ.:  4 Απόντες 3 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 

α/α 

Θέμα Περίληψη αποφάσεων που 

λήφθηκαν 

1  Διάθεση πιστώσεων και έγκριση των 
εργασιών για τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων έτους 2015, 
2016. 
Αριθ. Απόφασης: 54/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

1.Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 

ποσού  14.880,00 € σε βάρος του 

οικείου Κ.Α.Ε. 00.6117.0011 με τίτλο 

«Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 

ετών 2015 και 2016», του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2017 του Ν.Π. για την αντιμετώπιση της  

δαπάνης η οποία θα βαρύνει τα τακτικά 

έσοδα του Ν.Π. και έγκριση αυτής.  

2.Εγκρίνει τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται για την σύνταξη 

οικονομικών καταστάσεων ετών 2015 

και 2016 όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

τη σύνταξη και κατάρτιση των 

ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων με την βοήθεια 

μηχανογραφικών  μέσων για το  

διαχειριστικό έτος 2015 και  

2016 ,  όπως αναλυτικά 

περιγράφεται  κάτωθι :   

 

 

2 Έγκριση της προμήθειας τροφίμων, για 

το έτος 2018. 

Αριθ. Απόφασης: 55/2017 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να διενεργηθεί η προμήθεια τροφίμων 

έτους 2018 με τη διαδικασία ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-

12-2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 27ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 



κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 

τεύχος α΄18) και την αριθμ. 3 από 28-

03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Πολιτισμού για τα παρακάτω τρόφιμα 

ως κατωτέρω: 
 

3 Έγκριση της προμήθειας αναλωσίμων 
ειδών παντοπωλείου, για το έτος 2018. 
Αριθ. Απόφασης: 56/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να διενεργηθεί η προμήθεια 

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου έτους 

2018 με τη διαδικασία ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-

12-2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που 

κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 

τεύχος α΄18) και την αριθμ. 3 από 28-

03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Πολιτισμού για τα παρακάτω τρόφιμα 

ως κατωτέρω: 
 

4 Έγκριση της προμήθειας καυσίμων –

λιπαντικών , για το έτος 2018. 

Αριθ. Απόφασης: 57/2017 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να διενεργηθεί η προμήθεια των 

καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 με 

τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – 

χορηγητών σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε με 

το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος α΄18) και 

την αριθμ. 3 από 28-03-2013 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 

ποσού 4.000,00 € η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στον υπό έγκριση 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2018στον 

Κ.Α.Ε. 15.6641 με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων» και έγκριση 

αυτής.  

Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 

ποσού 3.000,00 € η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στον υπό έγκριση 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 στον 

Κ.Α.Ε. 15.6643 με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»  

και έγκριση αυτής.  

Την έγκριση της  αρ. 55/2017 μελέτης 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης με τίτλο 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
2018» 

 



5 Μεταφορά διαθεσίμων 
Αριθ. Απόφασης: 58/2017 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης δεν αντιτίθεται στις 
προσπάθειες στήριξης της 
διαπραγματευτικής προσπάθειας της 
Κυβέρνησης για να βγει η Χώρα από την 
κρίση και είναι διατεθειμένο να 
συμβάλει με τις λίγες δυνάμεις του, 
όμως τα χρήματα που υπάρχουν στο 
Ν.Π. επαρκούν μόνο για την κάλυψη 
υποχρεώσεών του. 
Κατά συνέπεια τα λίγα ταμειακά 
διαθέσιμα του Ν.Π. θα κατατεθούν σε 
λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης 
της Τράπεζας της Ελλάδος όπως 
επιτάσσει η Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20-4-2015 
τεύχος Α΄) όταν διασφαλιστεί με νόμιμο 
τρόπο ο χρόνος και ο τρόπος 
επιστροφής τούτων στο Ν.Π. του Δήμου 
μας, δεδομένου ότι , η για αόριστο 
χρόνο δέσμευση τούτων θα μας 
οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης των 
ήδη τρεχουσών υποχρεώσεών μας. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει η Κυβέρνηση  
να απαντήσει για το χρόνο και τον 
τρόπο που κάθε Ν.Π. θα λαμβάνει 
χρήματα που χρειάζεται, από το ποσό 
που θα καταθέσει υποχρεωτικά στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Τότε φυσικά θα 
επανέλθουμε για λήψη νέας απόφασης. 

 

 

6 Διάθεση πίστωσης  για την πρόσληψη 
προσωπικού ΙΔΟΧ στους παιδικούς 
σταθμούς 
Αριθ. Απόφασης: 59/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

*Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 

ποσού 56.712,00 € η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στον εγκεκριμένο  

προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 στον 

Κ.Α.Ε. 15.6041.0005 με τίτλο 

«Αποδοχές έκτακτου προσωπικού 

παιδικών σταθμών» και έγκριση αυτής.  

*Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 

ποσού 15.192,00  € η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στον εγκεκριμένο  

προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 στον 

Κ.Α.Ε. 15.6054.0004 με τίτλο «ΙΚΑ 

έκτακτου προσωπικού παιδικών 

σταθμών»  και έγκριση αυτής.  

 



7 Έγκριση  πρακτικής άσκησης  της Κακλέα 
Μαρίας του Γεωργίου στον παιδικό 
σταθμό Αρεόπολης. 
Αριθ. Απόφασης: 60/2017 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της 
υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης 
διάρκειας 960 ωρών της Κακλέα 
Μαρίας του Γεωργίου , σπουδάστριας 
του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, με την οποία αιτείται 
έγκριση για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής της άσκησης στον ΟΚΠΑΠΑ 
και ειδικότερα στον Παιδικό Σταθμό 
Αρεόπολης. 
Β.Η σπουδάστρια δεν δικαιούται 
αποζημίωση από το ΟΚΠΑΠΑ για την 
πραγματοποίηση της πρακτικής της 
άσκησης σε αυτόν. 
Γ. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης 
της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση του 
πρακτικά ασκούμενου θα γίνει από το 
Ι.Ε.Κ., και μόνο για την περίπτωση 
ατυχήματος στους χώρους εργασίας. 

 

8 Αίτημα της Σοφιού Κωνσταντίνας  του 
Θεοδώρου   για την ένταξή της στο 
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 
Αριθ. Απόφασης: 61/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κάνει δεκτή την αίτηση και εντάσσει 
στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», 
δομή Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης, την 
Σοφιού Κωνσταντίνα του Θεοδώρου 

 

9 Παραχώρηση της ισόγειας αίθουσας του 
κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού  
Βασιλέως Παύλου  στο Γύθειο Δήμου 
Ανατολικής Μάνης. 
Αριθ. Απόφασης: 62/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της 
ισόγειας αίθουσας του κτιρίου του Ν.Π. 
ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως 
Παύλου στο Γύθειο ,  προκειμένου να 
την χρησιμοποιήσει  ο Δήμος 
Ανατολικής Μάνης για την υλοποίηση 
προγραμμάτων και δράσεων 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών –
εφήβων  και ενηλίκων ώστε  να 
λειτουργήσει καλλιτεχνικό εργαστήρι με 
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής , την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
την εκμάθηση δημιουργίας 
αντικειμένων αλλά και τη δημιουργική 
απασχόληση από τους συμμετέχοντες.  
 

 

10 Διάθεση πίστωσης και έγκριση της 
προμήθειας υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να διενεργηθεί η προμήθεια 

υγειονομικού και φαρμακευτικού 



Αριθ. Απόφασης: 63/2017 
 

υλικού με τη διαδικασία ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-

12-2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που 

κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 

τεύχος α΄18) και την αριθμ. 3 από 28-

03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 

ποσού 3.000,00 € η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στον υπό έγκριση 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 στον 

Κ.Α.Ε. 15.6631 με τίτλο «Προμήθεια 

υγειονομικού και φαρμακευτικού 

υλικού»  και την έγκριση αυτής.  

 

11 Προμήθεια υλικών αποπεράτωσης νέου 
δημοτικού σταδίου Γυθείου 
Αριθ. Απόφασης: 64/2017 
 

 
Αποφασίζει   Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει τη δαπάνη της 

προμήθειας  και μεταφοράς 

υλικών αποπεράτωσης νέου 

δημοτικού σταδίου  στο Γύθειο. 

2. Διαθέτει πίστωση ποσού 

3600,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. σε βάρος του οικείου 

Κ.Α.Ε. 15.6662.0004 με τίτλο 

«Προμήθεια υλικών 

αποπεράτωσης νέου 

δημοτικού σταδίου Γυθείου» 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2017 του Ν.Π., η οποία θα 

βαρύνει τα τακτικά έσοδα . 

 

12 Δημοσίευση προκηρύξεων 

Αριθ. Απόφασης: 65/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 

ποσού 500,00 € σε βάρος του οικείου 

Κ.Α.Ε. 15.6462 του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2017 του Ν.Π., με τίτλο 

«Δημοσίευση προκηρύξεων » και την 

έγκριση αυτής. 
 

 

Γύθειο 30/10/2017 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

 

 

Νικόλαος Λεβεντζώνης 


