
 

 

 

 

 

 

Σπλεδξίαζε ηεο 24/11/2017 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 

Πξόζθιεζε 324/20-11-2017 

Παξόληεο Γ.Σ.:  4 Απόληεο 3 

ΠΗΝΑΚΑΣ 

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 

α/α 

Θέμα Περίληψη αποφάσεων που 

λήφθηκαν 

1   

 

Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη 

πίζηωζηρ εθαπμογήρ διπλογπαθικού 

ζςζηήμαηορ οικονομικού έηοςρ 2017 

 

Απιθμ. Απόθ. 69/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε ηεο ακνηβήο 

γηα ηελ Δθαξκνγή δηπινγξαθηθνύ  

θαη ηελ  ζύληαμε -  

θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

κε ηελ βνήζεηα 

κεραλνγξαθηθώλ  κέζσλ γηα 

ην  διασειπιζηικό έηορ 

2017 .  

2. Γηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 4.500,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε 

βάξνο ηνπ νηθείνπ Κ.Α.Δ. 00.6117.0010 

κε ηίηιν «Δθαπμογή Γιπλογπαθικού 

Σςζηήμαηορ οικονομικού 
 

 

    

2 Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη 

πίζηωζηρ για αμοιβή οπκωηών 

λογιζηών για έλεγσο σπήζηρ 2016 

Απιθμ. Απόθ. 70/2017 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε ηεο ακνηβήο 

νξθσηώλ ινγηζηώλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ρξήζεο έηνπο 2016, δηόηη 

εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο.  

2. Γηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 

4.464,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ νηθείνπ 

Κ.Α.Δ. 00.6142.0007 κε ηίηιν 

«Αμοιβή οπκωηών λογιζηών για 

ηον έλεγσο ηηρ σπήζηρ έηοςρ 

2016» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 

έηνπο 2017 ηνπ Ν.Π., ε νπνία ζα 

βαξύλεη ηα ηαθηηθά έζνδα . 

 

 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΝΑΣ. ΜΑΝΗ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο  16
εο

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



 

 

3 Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη 

πίζηωζηρ για εηήζια ζςνδπομή 

λειηοςπγίαρ ηλεκηπονικών 

ππογπαμμάηων 

 

Απιθμ. Απόθ. 71/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Τε δηάζεζε (ςήθηζε) ηεο πίζησζεο 

πνζνύ 2.480,00 € ζε βάξνο ηνπ νηθείνπ  

Κ.Α.Δ. 00.6453.0001 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017 ηνπ 

Ν.Π. γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο 

κε ηίηιν «Δηήζηα ζπλδξνκή ιεηηνπξγίαο 

ειεθηξνληθώλ πξνγξακκάησλ Ν.Π.», ε 

νπνία  βαξύλεη ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ 

Ν.Π. θαη ηελ έγθξηζε απηήο.  

 

4 Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη 

πίζηωζηρ για μίζθωζη σημικών 

ηοςαλεηών 

Απιθμ. Απόθ. 72/2017 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε ηεο 

κίζζσζεο ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ, 

δηόηη εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηνπ λένπ γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ.  

2. Γηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 

1.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ νηθείνπ 

Κ.Α.Δ. 15.6235.0001 κε ηίηιν 

«Μίζθωζη σημικών ηοςαλεηών» 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 

2017 ηνπ Ν.Π., ε νπνία ζα βαξύλεη 

ηα ηαθηηθά έζνδα . 

 

5 Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη 

πίζηωζηρ για ηέλη κςκλοθοπίαρ 

αςηοκινήηος ππογπ. ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΤΟ 

ΣΠΗΤΗ 

Απιθμ. Απόθ. 73/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

Δγθξίλεη ηε δαπάλε  θαη δηαζέηεη ηελ 

πίζησζε πνζνύ 520,00 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  γηα ηελ 

πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ 

απηνθηλήησλ πξνγξάκκαηνο ΒΟΗΘΔΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ε νπνία είλαη γξακκέλε 

ζηνλ  ΚΑ. 156321.0001 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. θαη ζα 

βαξύλεη ηα ηαθηηθά έζνδα 

 

6 Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Τε δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο 



πιζηώζεων  οικονομικού έηοςρ 2017 

 

Απιθμ. Απόθ. 74/2017 

 

πνζνύ 800,00 €.  ζε βάξνο  Κ.Α.  

00.6142.0007  κε ηίηιν «Ακνηβή 

Οξθσηώλ Λνγηζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ρξήζεο έηνπο 2016» θαη ηελ έγθξηζε 

απηήο. 

2)Τε δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο  

πνζνύ 1.000,00 €. ζε βάξνο  Κ.Α.  

15.6011  κε ηίηιν «Ταθηηθέο απνδνρέο 

(πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα 

ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 

επηδόκαηα)» θαη έγθξηζε απηήο. 

3) Τε δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο 

πνζνύ 800,00 €. ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α.  

15.6021  κε ηίηιν «Ταθηηθέο απνδνρέο 

(πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα 

ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 

επηδόκαηα)» θαη έγθξηζε απηήο. 

4) Τελ δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο 

πνζνύ 1.300,00 €. ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α.  

15.6041.0002  κε ηίηιν «Απνδνρέο 

πξνζσπηθνύ πξνγξάκκαηνο ΒΟΗΘΔΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΙΓΟΦ» θαη έγθξηζε απηήο.  

5) Τελ δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο 

πνζνύ 150,00 €. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.  

15.6051.0002  κε ηίηιν «ΤΑΓΚΥ - 

ΤΔΑΓΥ» θαη έγθξηζε απηήο  

6) Τε δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο 

πνζνύ 150,00 €. ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α.  

15.6051.0008  κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή 

εηζθνξά ΔΦΚΑ 3,33%» θαη έγθξηζε 

απηήο 

 7) Τε δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο 

πνζνύ 200,00 €. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.  

15.6052.0001  κε ηίηιν «ΙΚΑ 

Υπαιι.ΙΓΑΦ» θαη έγθξηζε απηήο.  

8) Τε δηάζεζε (ςήθηζε) πίζησζεο 

πνζνύ  500,00 €. ζε βάξνο Κ.Α.  

15.6054.0002  κε ηίηιν «ΙΚΑ Υπαι. 

Πξνγξ. ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» θαη 

έγθξηζε απηήο. 

 

7 Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη 

πίζηωζηρ για εξόθληζη λογαπιαζμών 

ΓΔΖ 

Απιθμ. Απόθ. 75/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη 

(ςεθίδεη) πίζησζε πνζνύ 1.046,00 € ζε 

βάξνο ηνπ νηθείνπ Κ.Α.Δ. 15.6273 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017 ηνπ 

Ν.Π., κε ηίηιν «Φωηιζμόρ και κίνηζη 

(με ηλεκηπιζμό ή θωηαέπιο) για δικέρ 

ηοςρ ςπηπεζίερ». 

 

8 Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 



πίζηωζηρ για εξόθληζη λογαπιαζμών 

COSMOTE 

Απιθμ. Απόθ. 76/2017 

 

 

Καη απνζύξεη ην 8
ν
  ζέκα  ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιόγσ 

ιάζνπο ΑΦΜ ηνπ Λνγαξηαζκνύ  

ηεο COSMOTE 

Γύζεην 27/11/2017 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

 

 

Νηθόιανο Λεβεληδώλεο 

 

 

 


