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Συνεδρίαση της 30/8/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 377/25-8-2021 

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)  

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 22 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  
εξοπλισμού αθλητικών 

εγκαταστάσεων». 

 

Αριθμ.Απόφ.: 65/30-8-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών 
εγκαταστάσεων»,  
όπως αναλύεται κάτωθι,  
• Μπασκέτα μεταβαλλόμενου ύψους 
μεταφερόμενη πέντε τεμάχια  

• Ακρυλικό πλέξιγκλας 1,80*1,20*10mm 
δύο τεμάχια  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 2.843,32€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 

του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 

15.7135.0003 με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων, 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

3.000,00€.    

     

 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
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ΑΔΑ: 6ΧΑΞΟΚ9Ο-1Ν8 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  
Βιβλίων κλπ.» 

 

Αριθμ.Απόφ.: 66/30-8-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια Βιβλίων κλπ.». Η συνολική 

εκτιμώμενη αξία της παραπάνω 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

543,15€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 

2021 του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 

15.6611με τίτλο «Προμήθεια Βιβλίων 

κλπ. υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 

ποσού 1.000,00€. 

ΑΔΑ: ΨΦ03ΟΚ9Ο-ΕΦΩ 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  
αθλητικού υλικού». 

 

Αριθμ.Απόφ.: 67/30-8-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια αθλητικού υλικού». Η 

συνολική εκτιμώμενη αξία της 

παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 

ποσό των 2.312,60€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Στον 

προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 του 

Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 

15.7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια 

αθλητικού υλικού», υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

3.000,00€. 

ΑΔΑ: 9ΠΧΖΟΚ9Ο-ΝΤΜ 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  
Ελαστικών Οχημάτων». 

 

Αριθμ.Απόφ.: 68/30-8-2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων», 
όπως αναλύεται κάτωθι:  
Για δύο αυτοκίνητα του Βοήθεια στο 
Σπίτι ΚΗΙ 2334 και ΚΗΗ 4301,  
• Ελαστικά διαστάσεων: 185*65/14  

• Τεμάχια: 8  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 624,96€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 
15.6671.0001 με τίτλο «Προμήθεια 
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Ελαστικών Οχημάτων», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
1.000,00€. 
 

ΑΔΑ: 9ΨΧΣΟΚ9Ο-ΨΛΨ 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με τίτλο: «Μίσθωση 
χημικών τουαλετών». 
 

Αριθμ.Απόφ.: 69/30-8-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τις εργασίες με τίτλο «Μίσθωση 
χημικών τουαλετών», όπως αναλύεται 
κάτωθι,  
• 4 χημικές τουαλέτες (Οκτώβριο, 
Νοέμβριο 2021)  

• 6 καθαρισμούς μηνιαίως  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 3.432,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 
15.6235.0001 με τίτλο «Μίσθωση 
χημικών τουαλετών», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
4.500,00€. 

 
ΑΔΑ: 6Η1ΗΟΚ9Ο-ΟΑ0 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  
παιχνιδιών παιδικής χαράς, 
παιχνιδιών τάξης, βιβλίων και 
διαφόρων υλικών για  
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών». 

 

Αριθμ.Απόφ.: 70/30-8-2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια παιχνιδιών παιδικής 

χαράς, παιχνιδιών τάξης, βιβλίων και 

διαφόρων υλικών για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών». Η συνολική 

εκτιμώμενη αξία της παραπάνω 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

5.719,52€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 

παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 

ποσό των 5.719,52€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Στον 

προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2021 του 

Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον Κ.Α.Ε. 

15.7135.0010 με τίτλο, «Προμήθεια 

παιχνιδιών παιδικής χαράς, παιχνιδιών 

τάξης, βιβλίων και διαφόρων υλικών 

για τις ανάγκες των Παιδικών 

Σταθμών», υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση ποσού 13.000,00€.  

ΑΔΑ: 6Κ3ΜΟΚ9Ο-Ι4Τ 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση –  
Επισκευή Κτιρίων Παιδικών 

Σταθμών». 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 71/30-8-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την εργασία με τίτλο: 
«Συντήρηση – Επισκευή Κτιρίων 
Παιδικών Σταθμών».  
Συγκεκριμένα,  
• Ζωγραφική – τοιχογραφία- με θέμα : 
«Παραμυθένια φύση»  

• Διαστάσεις ζωγραφικής επιφάνειας(2 
πλευρών του κτηρίου) 25μήκος Χ 2ύψος.  

• Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν 

είναι βασικά οικολογικά χρώματα , 

φιλικά προς το περιβάλλον.  Η συνολική 

εκτιμώμενη αξία της παραπάνω 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

1.800,00€ .  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€. 

ΑΔΑ: ΨΑΝΝΟΚ9Ο-1ΓΚ 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων». 

 

Αριθμ.Απόφ.: 72/30-8-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο, 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείων». Η συνολική 

εκτιμώμενη αξία της παραπάνω 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

259,45€ 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€. 

ΑΔΑ: ΨΦ07ΟΚ9Ο-ΤΙ3 
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Αιτήματα Δημοτών μας, για «Ένταξη 
στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» 
(ΒΣΣ) στη  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τα τρία αιτήματα των Δημοτών, 
ώστε να ενταχθούν «Πρόγραμμα 
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δομή της Δημοτικής Ενότητας 

Ανατολικής Μάνης. 

 

Αριθμ.Απόφ.: 73/30-8-2021 

Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒΣΣ) στη δομή της 
Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Μάνης. 
 

ΑΔΑ: Ω5Μ4ΟΚ9Ο-ΔΛΜ 
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Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

σχετικά με την «Τακτοποίηση 

οφειλής». 

 

Αριθμ.Απόφ.: 74/30-8-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού σχετικά με την 
«Τακτοποίηση οφειλής».  
Συγκεκριμένα, την ανάγκη πληρωμών 
τιμολογίων Δ.Ε.Η. που αφορούν τα κτίρια 
του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ.  
• Από τον Κ.Α. 00.6492 με τίτλο 
«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων» του σκέλους 
των εξόδων να μεταφερθεί στο 
αποθεματικό το ποσό των 10.000,00 €.  

• Από το αποθεματικό να μεταφερθεί 
το ποσό των 10.000,00 € προς ενίσχυση 
του Κ.Α. 15.6273 με τίτλο «Φωτισμός 
και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 
για δικές τους υπηρεσίες» του σκέλους 
των εξόδων. (ενίσχυση Κ.Α.)  
 

ΑΔΑ: 6ΖΣ8ΟΚ9Ο-ΠΣΘ 
 

 

Γύθειο 30/8/2021 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

      Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 

 

 

 

 


