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                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Λιμενικού                 

                                                  Ταμείου Ανατ. Μάνης 

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου 

                                                   κ. Γεωργία Λυροφώνη 

                                                   κ. Αλέξανδρο Καπασούρη  

                                                   κ. Πέτρο Πατσάκο 

                                                   κ. Παναγιώτη Γιαννουράκο 

                                                   κ. Κωνσταντίνο Τσιριβάκο 

                                                    

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού  

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το  

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με  

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την  

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης, την  9η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης:  

 

1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

προσφορών σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

2. Συγκρότηση επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του 

Ν. 4412/2016. 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

4. Διάθεση πίστωσης Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 

2017 για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ. 

5. Ανάκληση της αριθμ. 14/2017 ΑΔΣ που αφορά τον καθορισμό τμήματος 

χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου, η απλή χρήση του οποίου θα 

παραχωρηθεί με δημοπρασία για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

για το έτος 2017 και καθορισμού των όρων της δημοπρασίας.  

6. Τροποποίηση της αρ. 2/2017 ΑΔΣ που αφορά την τροποποίηση της αρ. 

4/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης 

σχετικά με τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή των 

τραπεζικών λογαριασμών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής 

Μάνης. 

7. Τροποποίηση της αρ. 5/2017 ΑΔΣ που αφορά τον ορισμό μέλους και 

αναπληρωτήαυτού, της γνωμοδοτικής επιτροπής του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης για θέματα ανέλκυσης, 

απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και συγκρότησή 

της για το έτος 2017. 



8. Τροποποίηση της αρ. 18/2017 ΑΔΣ που αφορά τη συγκρότηση 

επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος 

της χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

για το έτος 2017, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79. 

9. Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων επί 

της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (είσοδος Λιμένα Γυθείου). 

10. Σχετικά με τα αιτήματα του κ. Αθανασίου Πολυμενάκου. 

 

 

 

 

 
Ο   Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ανατολικής Μάνης 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 


