
 

 

 

 

 

 

 

             

 

Συνεδρίαση της 2/8/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Πρόσκληση 419/26-7-2022 

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (2)  

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 16ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής 

Μάνης 

 

α/α Θέμα Περίληψη Αποφάσεων που λήφθησαν 

 

1 

Συγκρότηση επιτροπής 

φιλοξενούμενων παιδιών Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. 

 

Αριθμ.Απόφ.: 39/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη συγκρότηση Ειδικής 
Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων 
παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενη 
από τους:  
1. Τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑΠΑ κ. 
Λεωνίδα Πουλικάκο  
2. Την κ. Γεωργία Λυροφώνη μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
ΟΚΠΑΠΑ.  
3. Την κ. Αδαμαντία Γκουβάτσου 
υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. με ειδικότητα ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόμων.  
Έργο της παραπάνω Επιτροπής θα είναι η 
εξέταση των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών, που θα υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες για 
την εγγραφή ή επανεγγραφή του 
σχολικού έτους 2022-2023. Η επιτροπή 
επιλογής συντάσσει έκθεση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο σε ειδική 
συνεδρίαση του, αποφασίζει για την 
επιλογή των  
φιλοξενουμένων παιδιών η οποία 
αναρτάται στο οικείο Δημοτικό 
κατάστημα. 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 



 

ΑΔΑ: 6ΛΠΞΟΚ9Ο-Α4Γ 

 

 

2 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με  τίτλο: Προμήθεια 
μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ) 
 

 

Αριθμ.Απόφ.: 40/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη προμήθεια με τίτλο: 
Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ). 
συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 3.573,89€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον  
Κ.Α.Ε.: 60.7135.0001 με τίτλο «Μουσικά 
όργανα (ΚΔΑΠ)», υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 6.000,00€. 
 

ΑΔΑ: Ψ29ΗΟΚ9Ο-Ο74 

 

 

3 

Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον 
έλεγχο του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσης για το Οικ. 
Έτος 2021, Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑΠΑ και 
καθορισμός αμοιβής 
 

 

Αριθμ.Απόφ.: 41/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον Ορισμό ορκωτού λογιστή για 
τον έλεγχο του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσης για το Οικ. Έτος 
2021, Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑΠΑ καθώς και τον 
καθορισμό αμοιβής των. Συγκεκριμένα:  
Η ανάθεση των εργασιών να γίνει στην 
εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. αντί ποσού των 
5.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
Προτείνεται επίσης ο κ. Στάθης 
Μπανίλας του Παναγιώτη ως τακτικός 
ελεγκτής και ο κ. Ιωάννης Ζενάκος του 
Βασιλείου, ως αναπληρωματικός 
ελεγκτής, οι οποίοι είναι μέλη της ΣΟΛ 
Α.Ε.  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 5.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον  

Κ.Α.Ε.: 00.6142.0012 με τίτλο «Αμοιβή 
Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της 
χρήσης 2021», υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση ποσού 5.600,00€. Αφού  
 

ΑΔΑ: 6ΥΒΛΟΚ9Ο-Χ87 

 

 

4 

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών με τίτλο: Ετήσια συνδρομή  
λειτουργίας ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων Ν.Π.  

Εγκρίνει τις εργασίες με τίτλο: Ετήσια 
συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων Ν.Π. Συγκεκριμένα:  



 

 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 42/2-8-2022 

 

1. Τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 
ποσού 5.000,00€ σε βάρος του οικείου 
Κ.Α.Ε. 00.6453.0001 με τίτλο «Ετήσια 
συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων Ν.Π.», του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Ν.Π. για την αντιμετώπιση της 
δαπάνης η οποία θα βαρύνει τα τακτικά 
έσοδα του Ν.Π. και έγκριση αυτής.  
2. Να προβεί στην έγκριση των 
υπηρεσιών που απαιτούνται για την 
«Ετήσια συνδρομή λειτουργίας 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων Ν.Π.», 
όπως περιγράφεται κατωτέρω:  
Υποστηριζόμενες Εφαρμογές Q-Prime & 
Staff 6:  
• Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης 
Εφαρμογών Q-Prime (Οικονομική 
Διαχείριση – Γενική Λογιστική- Μητρώο 
Παγίων) & STAFF 6  
Στον προϋπολογισμό του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 
οικ. έτους 2022 και στον Κ.Α.Ε.: 
00.6453.0001 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή 
λειτουργίας ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων Ν.Π.» υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000,00€. 
  

ΑΔΑ: ΨΕΝΛΟΚ9Ο-ΨΝΜ 

 

 

5 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2022,  σχετικά με τις υπηρεσίες 
Εσωτερικού Ελεγκτή ΟΤΑ, για το ΝΠΔΔ 
ΟΚΠΑΠΑ 
 

Αριθμ.Απόφ.: 43/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, 
σχετικά με τις υπηρεσίες Εσωτερικού 
Ελεγκτή ΟΤΑ, για το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ. 
Συγκεκριμένα:  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για 
δημιουργία κωδικού με τίτλο: Παροχή 
ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού 
ελεγκτή.  
Από το Αποθεματικό (ΚΑΕ: 9111), να 
μεταφερθεί το ποσό των 3.720,00€ προς 
δημιουργία Κ.Α.: 00.6142.0013 με τίτλο: 
Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών 
Εσωτερικού Ελεγκτή, του σκέλους των 
εξόδων. (νέος Κ.Α.) 

ΑΔΑ: 6ΥΔ7ΟΚ9Ο-ΧΞ6 

 

6 Σχετικά με παραχώρηση χρήσης του 

1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. 

ΟΚΠΑΠΑ (επί της οδού Βασ. Παύλου) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 



 στη ΔΕΥΑΑΜ, για πραγματοποίηση 

Συνεδριάσεων 

 

Αριθμ.Απόφ.: 44/2-8-2022 

 

Εγκρίνει το αίτημά της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δήμου Ανατ. Μάνης, αναφορικά με 
παραχώρηση του 1ου ορόφου του 
κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (επί της 
οδού Βασ. Παύλου) στη ΔΕΥΑΑΜ, για 
πραγματοποίηση των Συνεδριάσεων 
τους. 

ΑΔΑ: 6ΖΚ1ΟΚ9Ο-ΤΗ9 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών με τίτλο: Εφαρμογή 

Διπλογραφικού Συστήματος 

οικονομικού έτους 2022 

 

Αριθμ.Απόφ.: 45/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τις εργασίες εργασιών με τίτλο: 
Εφαρμογή Διπλογραφικού Συστήματος 
οικονομικού έτους 2022. 

ΑΔΑ: 6Ω3ΟΟΚ9Ο-ΑΑΣ 

 

 

 

8 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2022, για ενίσχυση κωδικού με 

τίτλο: Προμήθεια αθλητικού υλικού 

(ΚΔΑΠ) 

 

Αριθμ.Απόφ.: 46/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για 
ενίσχυση κωδικού με τίτλο: Προμήθεια 
αθλητικού υλικού (ΚΔΑΠ). Συγκεκριμένα:  
Από τους κάτωθι Κ.Α.Ε.:  
• Κ.Α.:60.6654.0001 με τίτλο: Προμήθεια 
εποπτικού υλικού (ΚΔΑΠ), του σκέλους 
των εξόδων να μεταφερθεί το ποσό των 
2.500,00€ και από τον  

• Κ.Α.:60.6699.0002 με τίτλο: Προμήθεια 
ψυχαγωγικού υλικού (ΚΔΑΠ), του 
σκέλους των εξόδων να μεταφερθεί το 
ποσό των 2.500,00€, προς ενίσχυση του 
Κ.Α.: 60.6699.0001 με τίτλο: Προμήθεια 
αθλητικού υλικού (ΚΔΑΠ)  
(ενίσχυση κωδικού). 

ΑΔΑ: 9ΘΒΗΟΚ9Ο-Ω7Β 
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2022, για ενίσχυση κωδικού με 

τίτλο: Συντήρηση- επισκευή κτιρίων 

Παιδικών Σταθμών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ)  

 

Αριθμ.Απόφ.: 47/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για 
ενίσχυση κωδικού με τίτλο: Συντήρηση- 
επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών 
(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ). Συγκεκριμένα:  
Από τον Κ.Α.:60.6473.0002 με τίτλο: 
Εκδηλώσεις (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), (ενίσχυση κωδικού). 

ΑΔΑ: 995ΚΟΚ9Ο-ΙΘΙ 
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Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 
προμήθειας με  τίτλο: Προμήθεια 
λοιπών υλικών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ) 

 

 

Αριθμ.Απόφ.: 48/2-8-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη προμήθεια με τίτλο: 
Προμήθεια λοιπών υλικών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΕΣΠΑ). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 4.506,01€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στον προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2022 
του Ν.Π. του ΟΚΠΑΠΑ στον  
Κ.Α.Ε.: 60.6662.0005 με τίτλο 
«Προμήθεια λοιπών υλικών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΕΣΠΑ)», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
ποσού 10.000,00€. 

ΑΔΑ: ΨΛΣ9ΟΚ9Ο-ΧΑ6 

 

 

 

 

 

 

 

Γύθειο 2/8/2022 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

Λεωνίδας Πουλικάκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


