
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο,    20-9-2019  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 12982 
 
                                                                                                             ΠΡΟΣ: 
                                                                                                             Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Καπασούρη –Σεψάκο Γεώργιο 

κ. Παναγιώτη Τσιριγώτη 

κ. Χαρίλαος Τζαννετάκος  

κ. Γεωργία Λυροφώνη 

κ. Γεώργιος Πλαγιαννάκος  
κ. Νικόλαος Τραγάκης 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξα-

χθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 

έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέ-

ρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για ενίσχυση του ΚΑΕ «ΕΡΓΑ ΔΕΗ».  

3. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για καταβολή προσαυξήσεων εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ΠΟΕ) τέως Δήμου 

Γυθείου. 

4. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για ενίσχυση του ΚΑΕ «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

5. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για «Εφαρμογή διασύνδεσης οικονομικής διαχείρισης με σύστημα ΔΙΑΣ» και για «Ε-

νεργοποίηση επιπρόσθετης λειτουργικότητας για εξαγωγή στοιχείων μισθοδοσίας σύμ-

φωνα με το πρότυπο του φορέα ΔΑΥΚ». 

6. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για απεντόμωση κτιρίου Δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων Δήμου». 

7. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. 

8. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για ενίσχυση των ΚΑΕ «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και 

«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 

9. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για την τακτοποίηση οφειλής σε «Συστεγασμένα φαρμακεία Κ.Ι. Λυμπέρη και Π. Λυ-



μπέρη – Ανδρεάκου Ο.Ε.», κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 25/2019 αμετάκλητης απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Διαχείριση ανεπιτή-

ρητων παραγωγικών ζώων». 

11. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μέρους οφειλής της ΚΡΙΜΗΤΣΟΥ Δήμητρας. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου 

μηνός Αυγούστου 2019. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια γραφιτών, μελανιών κτλ για εκτυπωτές κτλ». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια πυροσβεστήρων». 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια UPS και σταθεροποιητών τάσης». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας - υπηρεσίας 

με τίτλο «Μεταφορά ιστότοπου του Κέντρου Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης στο σύστημα 

διαχείρισης CMS POLIS». 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο «Υπη-

ρεσίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία προ-

σωπικών δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε.». 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια επίπλων». 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού Μεγάρου». 

21. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της έφε-

σης κατά της 20/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου (Δήμος Ανατο-

λικής Μάνης κατά Νικολάου και Φρειδερίκης Αγραπίδη). 

22. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της αγω-

γής της ΓΚΟΥΜΑΚΟΥ Σοφίας και λοιπών δύο, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοι-

πών. 

23. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή 

μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 234066/3879/07-08-2019 Απόφαση της Αντιπεριφε-

ρειάρχη ΠΕ Λακωνίας. 

24. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή 

μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 340052/6448/2018/08-08-2019 Απόφαση της Αντιπε-

ριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας. 

25. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή 

μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 220858/3850/09-08-2019 Απόφαση της Αντιπεριφε-

ρειάρχη ΠΕ Λακωνίας. 

26. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή 

μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 242134/4062/08-08-2019 Απόφαση της Αντιπεριφε-

ρειάρχη ΠΕ Λακωνίας. 



27. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το 

δήμο στην ανακοπή ερημοδικίας της «Εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε.» κατά του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης και της υπ’ αρ. Α466/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδι-

κείου Τρίπολης. 

28. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση τοποθέ-

τησης σιδερένιας πόρτας σε δημόσια οδό στα Αγαδέικα Μαυροβουνίου. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


