
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Συνεδρίαση της 20/6/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 336/16-6-2022 

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)  

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 12ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου 

Ανατολικής Μάνης 

 

α/α Θέμα Περίληψη Αποφάσεων που λήφθησαν 

 

1 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με τίτλο: Συντήρηση- 
επισκευή κτιρίων παιδικών σταθμών 
(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ) 
 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 26/20-6-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την εργασία με τίτλο, 
«Συντήρηση- επισκευή κτιρίων 
παιδικών σταθμών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ)». 

Συγκεκριμένα, τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου και τοποθέτηση 
ψηφίδας στον Παιδικό Σταθμό 
Αρεόπολης. Η συνολική εκτιμώμενη 
αξία της παραπάνω προμήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των 5.580,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον  
Κ.Α.Ε. 60.6261.0006 με τίτλο 
«Συντήρηση- επισκευή κτιρίων 
παιδικών σταθμών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ)», 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
7.000,00€. 
 

ΑΔΑ: 9Η92ΟΚ9Ο-Θ7Ζ 

 

 

2 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, σχετικά με 
ενίσχυση κωδικού αναφορικά με, 
Προμήθεια λοιπών υλικών (Παιδικοί 
ΕΣΠΑ). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την αναμόρφωση σχετικά με 
ενίσχυση κωδικού αναφορικά με, 
«Προμήθεια λοιπών υλικών (Παιδικοί 
ΕΣΠΑ)». Συγκεκριμένα:  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 



 

 

Αριθμ.Απόφ.: 27/20-6-2022 

 

Από τον Κ.Α.:60.6699.0004 με τίτλο: 
«Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού 
(Παιδικοί ΕΣΠΑ)», του σκέλους των 
εξόδων να μεταφερθεί το ποσό των 
5.000,00€ προς ενίσχυση του Κ.Α.: 
60.6662.0005 με τίτλο: «Προμήθεια 
λοιπών υλικών (Παιδικοί ΕΣΠΑ)». 

 

ΑΔΑ: Ψ2ΨΦΟΚ9Ο-ΙΜΦ 
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Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, σχετικά με 
ενίσχυση κωδικού αναφορικά με, 
Συντήρηση- επισκευή κτιρίων 
Παιδικών Σταθμών (Παιδικοί ΕΣΠΑ). 
 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 28/20-6-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την αναμόρφωση σχετικά με 
ενίσχυση κωδικού αναφορικά με, 
«Συντήρηση- επισκευή κτιρίων 
Παιδικών Σταθμών (Παιδικοί ΕΣΠΑ)». 
Συγκεκριμένα:  
Από τους κάτωθι Κ.Α.Ε.:  
• Κ.Α.:60.6264.0002 με τίτλο: Υπηρεσίες 

ελαιοχρωματισμού (Παιδικοί 
ΕΣΠΑ), του σκέλους των εξόδων να 
μεταφερθεί το ποσό των 5.000,00€ 
και από τον  

• Κ.Α.:60.6654.0002 με τίτλο: Προμήθεια 
εποπτικού υλικού (Παιδικοί ΕΣΠΑ), 
του σκέλους των εξόδων να 
μεταφερθεί το ποσό των 3.000,00€,  

προς ενίσχυση του Κ.Α.: 60.6261.0006 
με τίτλο: Συντήρηση επισκευή κτιρίων 
Παιδικών Σταθμών (Παιδικοί ΕΣΠΑ). 

ΑΔΑ: ΩΖΤ0ΟΚ9Ο-ΞΞΦ 

 

 

 

 

Γύθειο 20/6/2022 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 

 

 

 



 


