
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γύθειο  1 Νοεμβρίου  2019  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                       Αριθμ.  Πρωτ.:  583 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ  

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη  
του Δημοτικού Λιμενικού  
Ταμείου Ανατ. Μάνης  
κ. Γεωργία Λυροφώνη 
κ. Ελένη Δρακουλάκου 
κ. Γεώργιο Καπασούρη - Σεψάκο  
κ. Νικόλαο Λιγνό 
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 

 

Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ανατ. Μάνης, που θα γίνει την 7η Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 
στον 1o όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στο 
Γύθειο, Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για καταβολή φόρου εισοδήματος 

2019. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για καταβολή μισθώματος για 

παραχώρηση καταφυγίου έτους 2018. 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για Υπηρεσίες συμμόρφωσης στις 

απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

για την ανάπτυξη υπηρεσιών συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την προμήθεια παγκακίων και 

απορριμματοδεκτών. 

6. Διάθεση πίστωσης για φορολογικά και λοιπά πρόστιμα.  

7. Αποδοχή της συμμετοχής και υποβολή προτάσεως στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 

στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και προστασία του Περιβάλλοντος» 

με τίτλο «Σύνταξη /Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της 

κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών 

Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών, με τίτλο 

«Κατασκευή ιστοσελίδας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».  

 



9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών, με τίτλο 

«Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών, με τίτλο 

«Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο χρήσεως 2018». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών, με τίτλο  

«Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λιμενικού ταμείου». 

12. Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ 

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ». 

13. Σχετικά με το κατάστημα που βρίσκεται εντός του Λιμένα Γυθείου. 

14. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού Δημοσίων Επενδύσεων.  

15. Ορισμός εκπρόσωπου του Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης με τον αναπληρωτή του, που θα 

συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή 

με νήσο Κρανάη)». 

16. Ορισμός εκπρόσωπου του Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης με τον αναπληρωτή του, που θα 

συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακών κρηπιδωμάτων – ανωδομών Λιμένος 

Γυθείου». 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ανατολικής Μάνης 

 

 

Χαρίλαος Τζαννετάκος 
 

 

 


