
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Συνεδρίαση της 18/6/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 188/9-6-2021 

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)  

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15 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 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων». 
 
 

 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 39/18-6-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την «Προμήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων». 
Η  συνολική εκτιμώμενη αξία  της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται  στο 
ποσό των 1.124,86€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 
15.6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
1.500,00 €.    
 

 

2 

 Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
Πυροσβεστικού Εξοπλισμού». 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την «Προμήθεια 
Πυροσβεστικού Εξοπλισμού». 
Η  συνολική εκτιμώμενη αξία  της 
παραπάνω προμήθειας  ανέρχεται  στο 
ποσό των 5.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 

 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

 



 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 40/18-6-2021 

15.7135.0008 με τίτλο «Προμήθεια 
Πυροσβεστικού Εξοπλισμού», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000,00 
€.    
 

 

 

3 

 Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με  τίτλο: «Συντήρηση – 
Επισκευή Κτιρίων Παιδικών 
Σταθμών». 
 
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 41/18-6-2021 

Εγκρίνει την «Συντήρηση- Επισκευή 
Κτιρίων Παιδικών Σταθμών». 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία  της 
παραπάνω προμήθειας  ανέρχεται  στο 
ποσό των 1.708,41€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 
15.6261.0001 με τίτλο «Συντήρηση 
Επισκευή Κτιρίων Παιδικών Σταθμών», 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
15.000,00€.    
 

 

4 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με τίτλο: «Εργασίες 
Απολύμανσης». 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 42/18-6-2021 

Εγκρίνει τις «Εργασίες Απολύμανσης», 
όπως καθορίζονται κάτωθι: 
 

• Απολύμανση, Απεντόμωση, 
Μυοκτονία  στους Παιδικούς  
Σταθμούς,  Γυθείου και 
Αρεόπολης. 

• Απολύμανση Καψαλείου 
Βιβλιοθήκης  

• Απολύμανση αποδυτήριων  
Γηπέδου 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία  της 

παραπάνω προμήθειας  ανέρχεται  στο 

ποσό των 1.500,40€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στον 

προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 του 

Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 

15.6279.0002 με τίτλο «Εργασίες 

Απολύμανσης », υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση ποσού 2.000,00€.   

 

 

5 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση- 
επισκευή  λοιπού εξοπλισμού». 
 
 
 
 
 
 

Εγκρίνει τη «Συντήρηση- επισκευή  
λοιπού εξοπλισμού». 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία  της 
παραπάνω προμήθειας  ανέρχεται  στο 
ποσό των 880,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 
15.6265.0003 με τίτλο «Συντήρηση 



 
 
Αριθμ.Απόφ.: 43/18-6-2021 

Επισκευή λοιπού εξοπλισμού», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση 
 ποσού 1.000,00€.    
 

 

6 

Αίτημα Δημότη μας, για «Ένταξη στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒΣΣ) 
στη δομή της Δημοτικής Ενότητας 
Γυθείου. 
 
Αριθμ.Απόφ.: 44/18-6-2021 

Εγκρίνει την ένταξη του δημότη μας, στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ), στη 
δομή της 
Δημοτικής Ενότητας Γυθείου. 

 

7 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο «Τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και          
αντιπροσωπειών».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 45/18-6-2021 

Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών».   
Συγκεκριμένα χρειάζεται να 

προμηθευτούμε, 

• 20 τεμάχια αναμνηστικών 

δώρων.  

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία  της 
παραπάνω προμήθειας  ανέρχεται  στο 
ποσό των 170,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 
00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, 
αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών », υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση  ποσού 
1.000,00€.        
 
 
 

 

8 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με τίτλο «Ετήσια συνδρομή  
λειτουργίας ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων Ν.Π.». 
 
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 46/18-6-2021 

Εγκρίνει την «Ετήσια συνδρομή 
λειτουργίας ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων Ν.Π.», με διάθεση 
πίστωσης ποσού 5.000,00€ . 
Στον προϋπολογισμό του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 
οικ. Έτους 2021 και στον Κ.Α.Ε.  
00.6453.0001 με τίτλο  «Ετήσια 
συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων Ν.Π.» υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση  ποσού 5.000,00 
€ . 

 

9 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
σχετικά με την «προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
φωτοτυπικών μηχανημάτων». 
 
 

Εγκρίνει την  αναμόρφωση 
προϋπολογισμού σχετικά με την 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και φωτοτυπικών 
μηχανημάτων».  Συγκεκριμένα, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 47/18-6-2021 

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 2.700,00 €.  
Από το αποθεματικό να μεταφερθεί το 

ποσό των 2.700,00 € προς δημιουργία 

των κάτωθι Κ.Α.: 

1) Κ.Α. 15.7134.0001 με τίτλο 

«Προμήθεια Η/Υ & εφαρμογών 

λογισμικού» του σκέλους των εξόδων  με 

το ποσό των 800,00 €. (νέος Κ.Α.)  

2) Κ.Α. 15.7131.0003 με τίτλο 

«Προμήθεια φωτοτυπικών 

μηχανημάτων» του σκέλους των εξόδων  

με το ποσό των 1.900,00 €. (νέος Κ.Α.) 

 
 

 

10 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
σχετικά με την «Τακτοποίηση 
οφειλής». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 48/18-6-2021 

Εγκρίνει την αναμόρφωση 
προϋπολογισμού σχετικά με 
«Τακτοποίηση οφειλής». Σχετικά με 
τακτοποίηση οφειλής προηγούμενου 
έτους ποσού 1.649,20€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
Συγκεκριμένα,  
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 1.649,20 €.  
Από το αποθεματικό να μεταφερθεί το 
ποσό των 1.649,20 € προς δημιουργία 
του  Κ.Α. 00.8115.0001 με τίτλο 
«Διάφορα έξοδα» του σκέλους των 
εξόδων. (νέος Κ.Α.) 
 

 

11 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής  των 
υπηρεσιών και «Ορισμός των 
Ορκωτών  Λογιστών», για τον έλεγχο 

της χρήσης Οικ. Έτους 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εγκρίνει τον «Ορισμό των Ορκωτών 

Λογιστών»  για τον έλεγχο της χρήσης 

Οικ. Έτους 2020.  Η  συνολική 

εκτιμώμενη αξία  της παραπάνω 

υπηρεσίας  ανέρχεται  στο ποσό των 

4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Στον προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2020 του 

Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ  στον Κ.Α.Ε. 

00.6142.0011 με τίτλο «Έγκριση της 

τεχνικής περιγραφής των εργασιών με 



 
Αριθμ.Απόφ.: 49/18-6-2021 

τίτλο: «Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για 

τον έλεγχο της χρήσης 2020», υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.600,00 

€.  

 

 

Γύθειο 18/6/2021 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

    Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 

 

 


