
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Συνεδρίαση της 2/7/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 200/28-6-2021 

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)  

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 16 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 

α/α Θέμα Περίληψη Αποφάσεων που ελήφθησαν 

 

1 

Σχετικά με «Αποδοχή επιχορήγησης 

από Κ.Α.Π. Δήμου 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 50/2-7-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Το Δ.Σ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ αποδέχεται την 
επιχορήγηση από Κ.Α.Π. Δήμου 2021.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο με αριθμ.απόφ.: 
55/2021, είχε εγκρίνει το αίτημα 
επιχορήγησης. Στη συνέχεια, με το από 
16/6/2021 έγγραφό μας με αρ.πρωτ.:194 
διαβιβάσαμε την 28/2021 ΑΔΣ, 
απόσπασμα του 12ου Συμβουλίου του 
Ν.Π. και την 55/2021 του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο Τμήμα 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και 
Προμηθειών, προκειμένου να 
προχωρήσουν στην απόδοση της 
χρηματοδότησης από ΚΑΠ Δήμου.  
Συγκεκριμένα στον Προϋπολογισμό του 
ΟΚΠΑΠΑ στο σκέλος των εσόδων, έχουν 
εγγραφεί τα εξής ποσά με τα αντίστοιχα 
Κ.Α.Ε.:  
• Κ.Α.Ε. 0718.0003 ποσό 135.000,00€ με 
τίτλο «Επιχορήγηση Δήμου για τη 
λειτουργία Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών» και  

 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

 



• Κ.Α.Ε. 0718.0004 ποσό 40.500,00€ με 
τίτλο «Επιχορήγηση για τη λειτουργία 
Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων 
άθλησης» 
 

ΑΔΑ: 6197ΟΚ9Ο-ΕΩΦ 
 

 

2 

Ενημέρωση σχετικά με την «Υποβολή 

μηνιαίων απολογισμών εσόδων-                                                

εξόδων», για τους μήνες Μάιο και 
Ιούνιο 2021 και «απόδοση 
κρατήσεων» Απριλίου και Μαΐου 
2021 
 

 

Αριθμ.Απόφ.: 51/2-7-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την ενημέρωση σχετικά με την 
«Υποβολή μηνιαίων απολογισμών 
εσόδων- εξόδων», για τους μήνες Μάιο 
και Ιούνιο 2021 και «απόδοση 
κρατήσεων» Απριλίου και Μαΐου 2021, 
όπως αυτές καθορίζονται και αναλύονται 
από το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

 
ΑΔΑ: 6ΛΨΡΟΚ9Ο-Γ4Υ 

 

 

3 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 

ανάθεσης για «Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων»                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 52/2-7-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή με τίτλο 
«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», για 
την κίνηση των οχημάτων του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2334 και ΚΗΗ 
4301.  
Η ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω 
οχημάτων θα περιλαμβάνει τις κατά 
νόμο βασικές υποχρεωτικές καλύψεις και 
επιπρόσθετα θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο και τις εξής καλύψεις:  
• Σωματικές βλάβες: τουλάχιστον 
1.220.00 ευρώ ανά θύμα  
• Υλικές ζημιές : τουλάχιστον 1.220.000 
ευρώ ανά ατύχημα  
• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο : 
τουλάχιστον 30.000 ευρώ ανά ατύχημα  
• Φροντίδα οχήματος: να παρέχεται 
ΔΩΡΕΑΝ  
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια.  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 1.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 
15.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση                     
ποσού 1.000,00 €. 

 



 

ΑΔΑ: 9ΒΤΓΟΚ9Ο-Ν1Π 

 

 

 

Γύθειο 2/7/2021 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

     Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 


