
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,   18-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  15545 
 

                                                                                              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 αναπληρω-

ματικό 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 διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 22η του 

μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2019 (γ’ τρίμηνο). 

2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ 

– ΟΧΕ Μάνης. 

3. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για μελέτη συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων. 

4. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για προμήθεια τροφής για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. 

5. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας καθαριότητας. 

6. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας διάφορων υπηρεσιών. 

7. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για Συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Γυθείου σύμφωνα με 

την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ανατολικής Μάνης και Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 



8. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για ενίσχυση κωδικού εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ κτιρίων 

του Δήμου. 

9. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για ενίσχυση του κωδικού «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 

συλλόγους και σωματεία». 

10. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. 

11. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για συντήρηση – επισκευή κολώνας Δήμου (φωτιστικό σώμα, 

κατόπιν ζημιάς). 

12. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για επισκευή - συντήρηση οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας Δ.Ε. 

Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού της προ-

μήθειας με τίτλο «Προμήθεια πρεσών δεματοποίησης απορριμμάτων». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού της προ-

μήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλι-

σμού Δήμου Αν. Μάνης». 

15. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώ-

πιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξό-

δων Δήμου μηνός Οκτωβρίου 2019. 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης  και εξειδίκευση της πίστωσης 

για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο 

Κ.Π.Α.Μ.. 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο «Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου». 

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

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων». (20.6671.0004) 

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

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων». (30.6671.0003) 

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών Μ.Ε.». (30.6672.0003) 

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων». (70.6671.0003) 

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». 

(20.6263.0005) 



24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». 

(30.6263.0005) 

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». 

(70.6263.0005) 

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μηχανημάτων Έργου Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». (30.6264.0005) 

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών». 

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια πασχαλινών & χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών φωτιστι-

κών». 

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με 

τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

30. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έρ-

γου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

31. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έρ-

γου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

32. Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος προσφορών υποψηφίων αναδό-

χων του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018». 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


