
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Συνεδρίαση της 27/6/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 362/22-6-2022 

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)  

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 13ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου 

Ανατολικής Μάνης 

 

α/α Θέμα Περίληψη Αποφάσεων που λήφθησαν 

 

1 

Αιτήματα Δημοτών μας, για Ένταξη 
στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 
(ΒΣΣ) στη Δομή Οιτύλου. 
 

Αριθμ.Απόφ.: 29/27-6-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τα αιτήματα Δημοτών μας, για 
Ένταξη στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι (ΒΣΣ) στη 
Δομή Οιτύλου, με αρ.πρωτ. 
εισερχομένων εγγράφων στην Υπηρεσία 
μας 363 και 364 /22-6-2022 αντίστοιχα 

 
ΑΔΑ: 9ΡΡΞΟΚ9Ο-ΓΓ5 

 

 

2 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 30/27-6-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει το κλείσιμο του λογαριασμού: 
33253547492, που διατηρεί το Νομικό 
Πρόσωπο 
στο τραπεζικό ίδρυμα Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος και εξυπηρετούσε μέχρι 
σήμερα την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών για την 
συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα , ο 
οποίος 
πλέον δεν μας είναι χρήσιμος γιατί η 
διαδικασία μπορεί να εξυπηρετηθεί από 
τον κεντρικό 
λογαριασμό του Νομικού Προσώπου, 
στην Εθνική Τράπεζα, με αριθμό 
332/505024-33, εάν 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 



χρειαστεί. Εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο 
του Νομικού Προσώπου κο Λεωνίδα 
Πουλικάκο να 
υπογράψει κάθε τι σχετικό και να 
ολοκληρώσει την διαδικασία, σε 
συνεννόηση με την 
Εθνική Τράπεζα – Κατάστημα Γυθείου. 

 

ΑΔΑ: 6Ι81ΟΚ9Ο-5ΒΑ 
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Αριθμ.Απόφ.: 31/27-6-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη διαχείριση τραπεζικών 
λογαριασμών, από την ταμειακή 
υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΑΤ.ΜΑΝΗΣ,(μέχρι σήμερα δεν 
διαθέτουμε δική μας ταμειακή 
υπηρεσία). Το προσωπικό 
του οποίου θα συνεχίσει να την ασκεί 
δηλαδή η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 
Ανατ. 
Μάνης και συγκεκριμένα ο εκάστοτε 
δημοτικός ταμίας και ο αναπληρωτής 
αυτού. Μέχρι 
σήμερα δεν έχει οριστεί άλλος 
υπάλληλος στη θέση της μεταταχθείσας 
κας Ελένης Βάλβη, 
οπότε τη διαχείριση όλων των 
τραπεζικών λογαριασμών σε όλα τα 
τραπεζικά ιδρύματα του 
ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΝΗΣ θα 
την ασκεί η υπάλληλος της ταμειακής 
υπηρεσίας 
του Δήμου Ανατ. Μάνης κα Δήμητρα 
Αρβανίτου. Σε τυχόν οποιαδήποτε 
μεταβολή θα 
υπάρξει ενημέρωση των τραπεζικών 
ιδρυμάτων με σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

 

 

ΑΔΑ: 6Π5ΖΟΚ9Ο-ΛΤΟ 
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Αριθμ.Απόφ.: 32/27-6-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει ότι, οι λογαριασμοί 
ηλεκτροδότησης και τα ακίνητα που 
εξυπηρετούνται από 
αυτές τις παροχές και αναγράφονται 
αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα, με 
εγγεγραμμένη 



πίστωση στον ΚΑΔ 15.6273 θα 
εξοφλούνται από το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΡΤ7ΙΟΚ9Ο-Α31 
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Αριθμ.Απόφ.: 33/27-6-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τις Εργασίες απολύμανσης 
(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ). 
Συγκεκριμένα: 

απολύμανση κατά του κορωνοϊού στα 
αποδυτήρια του Νέου Δημοτικού 
Σταδίου 
Γυθείου, 

 απεντόμωση κατά των κουνουπιών σε 
όλους τους χώρους του Νέου Σταδίου 
Γυθείου, 

 απολύμανση στο Γυμνάσιο Γυθείου 
κατά του κορωνοϊού, που στεγάζεται το 
ΚΔΑΠ 

 απολύμανση στο κλειστό γυμναστήριο 
Αρεόπολης κατά του κορωνοϊού. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 1.736,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον 
Κ.Α.Ε. 60.6279.0001 με τίτλο «Εργασίες 
απολύμανσης (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ)», 
υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
2.000,00€. 

 

ΑΔΑ: 9ΨΟ0ΟΚ9Ο-ΜΨΟ 

 

 

 

 

Γύθειο 27/6/2022 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 



 

 

 

 

 

 


