
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Συνεδρίαση της 21/7/2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 263/16-7-2021 

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)  

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 17 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 
Πινακίδων». 
 

Αριθμ.Απόφ.: 53/21-7-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
πινακίδων». 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 676,54€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 
15.7135.0007 με τίτλο «Προμήθεια 
πινακίδων», υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 1.000,00 €. 

 

2 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
φωτοτυπικών μηχανημάτων». 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 54/21-7-2021 

Εγκρίνει την «Προμήθεια φωτοτυπικού 
μηχανήματος». 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 1.897,20€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ μετά την 
αναμόρφωση στον νέο Κ.Α.Ε. 
15.7131.0003 με τίτλο «Προμήθεια 
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φωτοτυπικών μηχανημάτων», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.900,00 
€. 

 

3 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ 
&  
εφαρμογών λογισμικού». 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 55/21-7-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την «Προμήθεια Η/Υ & 
εφαρμογών λογισμικού».  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 798,99€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ μετά την 
αναμόρφωση στον νέο Κ.Α.Ε. 
15.7134.0001 με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ 
& εφαρμογών λογισμικού», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 800,00 €. 

 

4 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  
υδραυλικού υλικού». 
 
Αριθμ.Απόφ.: 56/21-7-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

υδραυλικού υλικού».  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 

παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 

ποσό των 1.903,79€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

5 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
λοιπών υλικών». 
 
 
Αριθμ.Απόφ.: 57/21-7-2021 

ΑΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
λοιπών υλικών». 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 3.097,14€ 
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€. 

 

Γύθειο 21/7/2021 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

    Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 

 



 


