
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,   6-12-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  16323 
 

                                                                                              ΠΡΟΣ: 

                                                                                              Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Καπασούρη –Σεψάκο Γεώργιο 

κ. Παναγιώτη Τσιριγώτη 

κ. Χαρίλαο Τζαννετάκο  

κ. Γεωργία Λυροφώνη 

κ. Γεώργιο Πλαγιαννάκο  

κ. Νικόλαο Τραγάκη 

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 10η του 

μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης 2019. 

2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 56/2019 απόφασης του ΔΣ του 

Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για 

ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 57/2019 απόφασης του ΔΣ του 

Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για 

την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού που 

συμμετείχαν στην προπαρασκευή & διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 7ης Ι-

ουλίου 2019. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 29/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

για τη συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 32/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού. 



7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 33/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

για την συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 37/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

για την προμήθεια χημικών τουαλετών. 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 43/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος. 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 46/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού που 

συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών – περιφερεια-

κών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας 

Ιουνίου 2019. 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 68/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 για καταβολή φόρου εισοδήματος 2019. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 69/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 για την καταβολή μισθώματος για παραχώρηση καταφυγίου έτους 2018. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 70/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 σχετικά με Υπηρεσίες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονι-

σμού για την Προστασία Δεδομένων.  

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 71/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ανάπτυξη υπηρεσιών συμμε-

τοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ.  72/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π. Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 για την προμήθεια παγκακίων και απορριμματοδεκτών. 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 96/2019 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. με θέμα «Έγκριση Απολογισμού 2018». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 100/2019 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού 2020 και Τεχνικού Προγράμ-

ματος 2020 της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης». 

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

δων Δήμου μηνός Νοεμβρίου 2019. 

19. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 

έργα ΔΕΗ. 

20. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς του Συλλόγου Λακώνων Χολαρ-

γού – Παπάγου. 



21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Α-

ποκατάσταση παραλιακών κρηπιδωμάτων – ανωδομών Λιμένος Γυθείου». 

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο 

«Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων». 

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου 

«Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Λιμένι Δήμου Α-

νατολικής Μάνης (Β φάση)». 

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 1/2019 Μελέτης του τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, για την προμήθεια με τίτλο : 

«Προμήθεια τροφίμων 2020», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου 

για την προμήθεια και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση 

της προμήθειας. 

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια 

με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης». 

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη 

«Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευή κτιρίων». 

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για Παροχή υπηρε-

σιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού κανονισμού για την Προστα-

σία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε.. 

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια 

με τίτλο «Προμήθεια γραφιτών, μελανιών κτλ για εκτυπωτές κτλ». 

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

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μά-

νης». (20.6263.0004) 

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

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μά-

νης». (30.6263.0004) 

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

τίτλο «Επισκευή Μηχανημάτων Έργου Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μάνης». 

(30.6264.0003) 

32. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά 

με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 23/2019 Απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Γυθείου και της σχετικής διαταγής πληρωμής. 

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. ΠΟΥΛΙΚΟ-

ΓΙΑΝΝΗ, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας σε δημοτικό μονοπάτι 

στο Λιμένι και ανάθεση σχετικών ενεργειών σε δικηγόρο. 

34. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά 

με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά του Λεουτσαράκου Χρήστου, για κα-

τάληψη κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Νέου Οιτύλου και τυχόν άσκηση ένδι-

κων μέσων, συνεπεία της γνωμοδότησης. 

35. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπών της παρ. 3, του άρθρου 

221, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρε-

σιών», έτους 2020. 



36. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπών της παρ. 11, του άρθρου 

221, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρε-

σιών», έτους 2020 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


