
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Συνεδρίαση της 24/5/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 169/19-5-2021 

Παρόντες Δ.Σ.:  έξι (6)  

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 13 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 

α/α Θέμα Περίληψη Αποφάσεων που ελήφθησαν 

 

 

1 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
Λοιπών Υλικών». 
 
 

 

Αριθμ.Απόφ.: 30/24-5-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή σχετικά 
με την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
Λοιπών Υλικών». Η συνολική εκτιμώμενη 
αξία  της παραπάνω προμήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των 1.517,60€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στον 
προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 του 
Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 
15.6662.0003 με τίτλο «Προμήθεια 
Λοιπών Υλικών», υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 6.000,00 €. 

 

2 

 

 Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών με τίτλο: «Λοιπές αμοιβές 

λοιπών εκτελούντων ειδικές 

υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία». 

 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τις εργασίες με τίτλο: «Λοιπές 
αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία», όπως 
περιγράφονται αυτές στον παρακάτω 
πίνακα, 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Εκπόνηση σχεδίου ενεργητικής 
πυροπροστασίας κτιρίου 
παιδικού σταθμού Γυθείου 

 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 31/24-5-2021 

2 Εκπόνηση σχεδίου ενεργητικής 
πυροπροστασίας χώρου 
στέγασης ΚΔΑΠ (Γυμνάσιο 
Γυθείου) 

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία  της 
παραπάνω προμήθειας  ανέρχεται  στο 
ποσό των 1.364,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στον 
προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 του 
Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 15.6117 με 
τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία», 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
1.500,00 €.   

 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με 
«Συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ανταλλαγών του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας και ορισμός 
διαχειριστή  του Προγράμματος». 
 
Αριθμ.Απόφ.: 32/24-5-2021 
 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα 
Ανταλλαγών του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας» και ορίζει ως 
διαχειριστή του προγράμματος τον κο 
Σωτήρη Πουλικόγιαννη (δημότης- μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.). 

 

4 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
σχετικά με την «Προμήθεια 

πυροσβεστικού Εξοπλισμού».  
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 33/24-5-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 ως ακολούθως: 

Από τον Κ.Α. 15.7135.0010 με τίτλο 

«Προμήθεια παιχνιδιών παιδικής 

χαράς, παιχνιδιών τάξης, βιβλίων και 

διαφόρων υλικών για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών» του σκέλους των 

εξόδων να μεταφερθεί στο αποθεματικό 

το ποσό των 3.000,00 €. (Το ποσό αυτό 

μπορεί να διατεθεί διότι θεωρούμε ότι 

το  ποσό που απομένει στον ανωτέρω 

Κ.Α. επαρκεί για την κάλυψη της 

συγκεκριμένης δαπάνης που θα   

προκύψει εντός του έτους ).  

Από το αποθεματικό να μεταφερθεί το 
ποσό των 3.000,00 € προς ενίσχυση  του  
Κ.Α.  15.7135.0008  με  τίτλο «Προμήθεια 
πυροσβεστικού εξοπλισμού» του 
σκέλους των εξόδων. (ενίσχυση  Κ.Α. ) 
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Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
σχετικά με «Κ.Α.Ε.  Μισθοδοσίας».                                                                  
 
 
 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει: Α) Την αποδοχή του ποσού των 
60.000,00 € που αφορά την έκτακτη 
επιχορήγηση του Δήμου προς το Νομικό 
Πρόσωπο. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 34/24-5-2021 

Β) Την αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
ως ακολούθως: 
Να εγγραφεί το ποσό 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. 15.7336.0001 με τίτλο 
«Συντήρηση - βελτίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων» του σκέλους των 
εξόδων να μεταφερθεί στο αποθεματικό 
το ποσό των 23.260,92 €. (Το ποσό αυτό 
μπορεί να διατεθεί διότι το ανωτέρω έργο 
έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει υπόλοιπο 
πίστωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη άλλων δαπανών).  
Από το αποθεματικό να μεταφερθεί το 
ποσό των 23.260,92 € προς τους  κάτωθι 
Κ.Α.: 
1) Κ.Α. 15.6041.0001 με τίτλο «Αποδοχές 
έκτακτου προσωπικού» του σκέλους των 
εξόδων  ποσό 10.000,00 €.  
2) Κ.Α. 15.6041.0002 με τίτλο «Αποδοχές 
προσωπικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΙΔΟΧ» του σκέλους των 
εξόδων  ποσό 13.260,92 €.   

 

6 

 Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση- 

Επισκευή  Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων».  

 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 35/24-5-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τις εργασίες με τίτλο: 
«Συντήρηση- Επισκευή Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων».  
Η  συνολική εκτιμώμενη αξία  της 
παραπάνω εργασίας συντήρησης 
ανέρχεται  στο ποσό των 4.960,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως 
αναλυτικά παρουσιάζονται στο 
παρακάτω εδάφιο, 

➢ Συντήρηση και αλλαγή των 

ξύλων στέγης όπου απαιτείται 

(με τα υλικά). Επισκευή 

διαρροών και αντικατάσταση 

σπασμένων κεραμιδιών.  



➢ Καθαίρεση και αντικατάσταση 

σαθρού επιχρίσματος (σοφάδες). 

➢ Επισκευή στις γωνιακές κολώνες 

(αποκατάσταση σιδήρου και 

μπετόν). 

➢ Χτίσιμο τοίχου με τσιμεντόλιθους 

στην πλευρά της περιμέτρου του 

γηπέδου που δεν έχει κάγκελα 

(με τα υλικά). 

➢ Χρωματισμοί σιδήρων στα 

παράθυρα και στους 

εξωτερικούς τοίχους. 

Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 
15.6261.0004 με τίτλο «Συντήρηση- 
Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων», 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
6.000,00 €.  
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 Έγκριση αιτήματος για «Πρακτική 
άσκηση εκπαιδευόμενης στον 
Παιδικό Σταθμό Γυθείου». 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 36/24-5-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το αίτημα σχετικά με την 
«Πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενης 
στον Παιδικό Σταθμό Γυθείου», κάθε 
Παρασκευή για τέσσερις ώρες. 
 

 

 

Γύθειο 24/5/2021 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

    Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 


