
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Συνεδρίαση της 19/4/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 122/12-4-2021 

Παρόντες Δ.Σ.:  έξι (6)  

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 10 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 

α/α Θέμα Περίληψη Αποφάσεων που ελήφθησαν 

 

 

1 

Λήψη απόφασης σχετικά με την 
πρόσληψη δικηγόρου, για την 
υπόθεση άσκησης ένδικων μέσων, για 
το ζήτημα ιδιοκτησίας του Δημοτικού   
Σταδίου Γυθείου κατά  του Ελληνικού 
Δημοσίου.  
 

Αριθμ.Απόφ.: 24/19-4-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο 

δικηγόρο του Ν.Π., τη δικηγόρο Γυθείου 

κα Δήμητρα Πουλικόγιαννη, για την 

άσκηση ένδικων μέσων σχετικά με το 

ζήτημα ιδιοκτησίας του Δημοτικού  

Σταδίου Γυθείου κατά  του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

2. Ο καθορισμός της αμοιβής της 

παραπάνω δικηγόρου θα καθοριστεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα 

περί δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε 

φορά και με βάση τον πίνακα αμοιβών 

που ελέγχεται ως προς το κανονικό των 

αμοιβών θεωρημένο από το Δικηγορικό 

Σύλλογο στον οποίο ανήκει η ανωτέρω 

δικηγόρος. Για τον καθορισμό της 

συγκεκριμένης αμοιβής, αποκλείεται η 

εφαρμογή του άρθρου 63, του Ν. 

4194/2013 «Καθορισμός αμοιβής με 
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βάση την αξία του αντικειμένου της 

δίκης». 

Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 

Κ.Α.Ε. 00.6111, με τίτλο «Αμοιβές 

νομικών και συμβολαιογράφων», με 

εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00€, στον 

προϋπολογισμό του Ν.Π. του τρέχοντος 

οικονομικού έτους. Η  συνολική 

εκτιμώμενη αξία  της παραπάνω 

δικηγορικής αμοιβής  ανέρχεται  στο 

ποσό των 1.125,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

2 

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή 
μηνιαίων απολογισμών εσόδων-                                                
εξόδων, για τον μήνα Μάρτιο 2021.  
 
Αριθμ.Απόφ.: 25/19-4-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση ενημέρωσης σχετικά με την 
υποβολή μηνιαίων απολογισμών 
εσόδων- εξόδων,  για τον μήνα Μάρτιο 
2021.  

 

 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την 

αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από 

τον Δήμο Ανατολικής Μάνης και 

αναμόρφωση Προϋπολογισμού του 

Ν.Π., στο έτος 2021.  

 
Αριθμ.Απόφ.: 26/19-4-2021 
 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση σχετικά με την αποδοχή 

έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο 

Ανατολικής Μάνης και αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού του Ν.Π., στο έτος 

2021, όπως αναλυτικά κάτωθι 

παρουσιάζεται, 

Α) Την αποδοχή του ποσού των 60.000,00 

€ που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση 

του Δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο. 

Β) Την αναμόρφωση  του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021:Εγγραφή του ποσού των 60.000,00 

€ στον Κ.Α. 1695.0001 με τίτλο «Έκτακτη 

επιχορήγηση από Δήμο Ανατολικής 

Μάνης» στο σκέλος των εσόδων (νέος 

Κ.Α.) με αντίστοιχη εγγραφή του ποσού 

των 60.000,00 € στους κάτωθι  Κ.Α. του 

σκέλους των εξόδων:1) Κ.Α. 

15.6041.0001 με τίτλο «Αποδοχές 

έκτακτου προσωπικού» του σκέλους των 

εξόδων  ποσό 30.000,00 €. (νέος  Κ.Α.) 2) 

Κ.Α. 15.6041.0002 με τίτλο «Αποδοχές 

προσωπικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΙΔΟΧ» του σκέλους των 

εξόδων  ποσό 30.000,00 €. (νέος  Κ.Α.)  

Γ) Από τον Κ.Α. 00.6492.0004 με τίτλο 

«Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 



αποφάσεων προσωπικού παιδικών 

σταθμών» του σκέλους των εξόδων να 

μεταφερθεί στο αποθεματικό το ποσό 

των 40.000,00 €. Από το αποθεματικό να 

μεταφερθεί το ποσό των 40.000,00 € 

προς τους  κάτωθι Κ.Α.: 

1) Κ.Α. 15.6041.0001 με τίτλο «Αποδοχές 

έκτακτου προσωπικού» του σκέλους των 

εξόδων  ποσό 20.000,00 €.  

2) Κ.Α. 15.6041.0002 με τίτλο «Αποδοχές 

προσωπικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΙΔΟΧ» του σκέλους των 

εξόδων  ποσό 20.000,00 €.   

 

 

Γύθειο 19/4/2021 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

    Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 

 


