
 

 

 

Συνεδρίαση της 17/11/2021

Πρόσκληση 552/12-11-2021

Παρόντες Δ.Σ.: έξι  (6) 

Απόντες Δ.Σ. :ένας(1) 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 

α/α Θέμα

 

1 

«Τροποποίηση συστατικής πράξης 

Ν.Π.», με την επωνυμία «Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, Παιδείας και 

Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής 

Μάνης».  

 

Αριθμ.Απόφ.: 95/17-11

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 30
ης

 Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 

Θέμα Περίληψη Αποφάσεων που ελήφθησαν

Τροποποίηση συστατικής πράξης 

επωνυμία «Οργανισμός  

Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, Παιδείας και 

Ανατολικής 

11-2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόταση ώστε, 

τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.  με την επωνυμία «Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. 

Μάνης» ως εξής: 

1)Ως προς τους πόρους  και 

συγκεκριμένα ως προς την παράγραφο 

(α) η οποία να διαμορφωθεί ως εξής: 

α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του 

Δήμου η οποία ανέρχεται σε 100.000,00 

€ και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το 

ύψος της οποίας διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκ

οδηγούν στην καταβολή της.

 2) Ως προς τη συγκρότηση του 

Διοικητικού συμβουλίου: Το Νομικό 

Πρόσωπο να διοικείται από το Διοικητικό 

ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Περίληψη Αποφάσεων που ελήφθησαν 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόταση ώστε, να γίνει νέα 

τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.  με την επωνυμία «Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. 

υς πόρους  και 

συγκεκριμένα ως προς την παράγραφο 

(α) η οποία να διαμορφωθεί ως εξής:  

α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του 

Δήμου η οποία ανέρχεται σε 100.000,00 

και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το 

ύψος της οποίας διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 

οδηγούν στην καταβολή της. 

2) Ως προς τη συγκρότηση του 

Διοικητικού συμβουλίου: Το Νομικό 

Πρόσωπο να διοικείται από το Διοικητικό 



Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από 

επτά (7) μέλη τακτικά, με ισάριθμα 

αναπληρωματικά, εκ των οποίων: 

- Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

εκ των οποίων ο ένας (1) θα ορίζεται από 

τη μειοψηφία του δημοτικού 

συμβουλίου, 

- Ένα μέλος κάτοικος ή δημότης 

που είναι χρήστης των υπηρεσιών του 

νομικού προσώπου ή κατέχει ανάλογη 

επαγγελματική εμπειρία και τις 

απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με 

τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ., 

- Ένας (1) εκπρόσωπος των 

εργαζομένων του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους 

από δέκα (10) εργαζομένους και σε 

περίπτωση που δεν απασχολούνται 

περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι θα 

μετέχει ένας κάτοικος ή δημότης. 

 

ΑΔΑ: ΩΔΤ2ΟΚ9Ο-4Σ6 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 

προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια 

τροφίμων- Οικ. έτους 2022», 

(γαλακτοκομικά είδη προσωπικού και 

συσσίτια παιδικών σταθμών). 

 

Αριθμ.Απόφ.: 96/17-11-2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την Προμήθεια τροφίμων- Οικ. 

έτους 2022, (γαλακτοκομικά είδη 

προσωπικού και συσσίτια παιδικών 

σταθμών), όπως αναλυτικά 

παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες: • Α1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

5.186,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ ) • Α2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

3.702,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ ) 9 • Α3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

5.910,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ ) • Α4 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

(Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

2.410,29 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) • Α5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

2.850,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) • Α6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

11.481,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) • Α7 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ (Συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 



Με τελικό σύνολο δαπάνης 33.540,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). 

 

ΑΔΑ: 6ΤΞΞΟΚ9Ο-ΔΓΝ 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 

προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια 

λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας- Οικ. Έτους 2022». 

 

Αριθμ.Απόφ.: 97/17-11-2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο, 

«Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας Οικ. Έτους 2022», με το 

τελικό σύνολο δαπάνης 4.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

ΑΔΑ: ΩΞΨ9ΟΚ9Ο-Λ30 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 

προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών- Οικ. Έτους 

2022». 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 98/17-11-2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την περιγραφή της προμήθειας 

με τίτλο, «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών Οικ. Έτους 2022». 

Συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό του 

2022 να πιστωθούν τα εξής ποσά,  

• ΚΑΕ 15.6641 με ποσό 4.000,00€  

• ΚΑΕ 15.6643 με ποσό 3.000,00€  

Σύνολο Δαπάνης: 7.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

ΑΔΑ: ΨΙ9ΣΟΚ9Ο-9ΛΕ 

 

 

 

 

Γύθειο 17/11/2021 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

     Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 

 


