
 

 

 

 

 

 

 

             

 

Συνεδρίαση της 11/7/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 391/5-7-2022 

Παρόντες Δ.Σ.: έξι (6)  

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15ης 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.: 35/11-7-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τις εργασίες με τίτλο: 
Συντήρηση- επισκευή κτιρίων Παιδικών 
Σταθμών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ). Συγκεκριμένα:  
• Αφαίρεση σαθρών σοβάδων και 
επισκευή αυτών  

• Τρίψιμο τοίχων- αστάρι και χρώμα 
ακρυλικό  

• Μόνωση χαγιατιού και συντήρησή του  

• Τρίψιμο- αστάρωμα- χρώμα στην 
σιδερένια πόρτα εισόδου κήπου και στα 
παράθυρα  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 8.531,2€ 
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 
15.000,00€. 
 

ΑΔΑ: ΨΗΟ8ΟΚ9Ο-Τ7Ι 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 



 

2 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 

προμήθειας με  τίτλο: Προμήθεια 

Κλιματιστικών (ΚΔΑΠ) 

 

Αριθμ.Απόφ.: 36/11-7-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο: 
Προμήθεια Κλιματιστικών (ΚΔΑΠ). 
Συγκεκριμένα:  

• προμήθεια πέντε (5) κλιματιστικών 
18.000btu  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 7.006,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον  
Κ.Α.Ε.: 60.7134.0001 με τίτλο 
«Προμήθεια Κλιματιστικών (ΚΔΑΠ)», 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
8.000,00€. 
 

ΑΔΑ: 6ΑΑΚΟΚ9Ο-7Ι1 

 

 

3 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με  τίτλο: Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα 
εφαρμογών λογισμικού (ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΕΣΠΑ) 
 

Αριθμ.Απόφ.: 37/11-7-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα εφαρμογών λογισμικού 
(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ)», Συγκεκριμένα:  
• Φορητό υπολογιστή  

• Πολυμηχάνημα  

• Router  

• Tablet  

• Desktop pc  

• Οθόνη  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 1.640,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον  

Κ.Α.Ε.: 60.7134.0004 με τίτλο 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα εφαρμογών λογισμικού 

(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ)», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
5.000,00€. 
 

ΑΔΑ: 6ΘΛ5ΟΚ9Ο-ΑΡΛ 

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



4 Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
ανάθεσης για Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 38/11-7-2022 

 

Εγκρίνει την ανάθεση για «Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων», για την κίνηση 
των οχημάτων του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 2334 και ΚΗΗ 4301.  
Η ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω 
οχημάτων θα περιλαμβάνει τις κατά 
νόμο βασικές υποχρεωτικές καλύψεις και 
επιπρόσθετα θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο και τις εξής καλύψεις:  
• Σωματικές βλάβες τρίτων: 1.300.00 

ευρώ ανά θύμα  

• Υλικές ζημιές τρίτων: 1.300.000 ευρώ 
ανά ατύχημα  

• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα : 
30.000 ευρώ  

• Φροντίδα κατόπιν ατυχήματος: να 
παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ  

• Προστασία bonus malus: να παρέχεται 
ΔΩΡΕΑΝ  

• Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος: να 
παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ  

 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια. 4  

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 1.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον  
Κ.Α.Ε.:15.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων», υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
1.000,00€. 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΞΗΟΚ9Ο-ΑΛ5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γύθειο 11/7/2022 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Λεωνίδας Πουλικάκος 

 



 

 

 

 

 

 

 


