
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,   19-12-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  16863 
 

                                                                                              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 23η του 

μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 422/2019 απόφασης της Οικο-

νομικής Επιτροπής, σχετικά με 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. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 37/2019 απόφασης σε ορθή επα-

νάληψη του Δ.Σ. του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογι-

σμού οικ. έτους 2019 για την προμήθεια χημικών τουαλετών. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έ-

τους 2019 του Δήμου, για Συμπληρωματική κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ 

2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. 

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έ-

τους 2019 του Δήμου, για επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έρ-

γων ΟΤΑ – ΟΧΕ Μάνης. 



5. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη κατάστασης δικαιούχων για τη χορήγηση χρη-

ματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμή-

θεια καυσίμων και λιπαντικών  έτους 2020». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου 

«Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2019». 

8. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας και των 

υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια Εφαρμογής και απαιτούμενου εξοπλισμού για 

την Ηλεκτρονική Διακίνηση και Διαχείριση Εγγράφων». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη μελέτη 

συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

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

τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευή κτιρίων». 

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

τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυ-

πώσεων». 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών». 

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

τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων». 

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

τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

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

τίτλο «Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 

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

τίτλο «Προμήθεια τροφής για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα». 

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

τίτλο «Συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών». 

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

τίτλο «Απεντόμωση κτιρίου Δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων Δήμου». 



19. 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) 

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

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

νης». (50.6263.0004) 

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

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

(30.6264.0003) 

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

ΓΙΑΝΝΗ, σχετικά με την καταβολή τέλους απογράφου, κατόπιν του με αρ. 

53/2018 α΄ απογράφου εκτελεστού της με αρ. 42/2018 Διαταγής Πληρωμής του 

Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

23. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έ-

τους 2019 του Δήμου, για την καταβολή τέλους απογράφου, κατόπιν του με αρ. 

53/2018 α΄ απογράφου εκτελεστού της με αρ. 42/2018 Διαταγής Πληρωμής του 

Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. ΤΣΙΦΙΛΙΤΑ-

ΚΟΥ, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας σε κοινόχρηστη οδό στη 

θέση Αγαδέικα, στο Μαυροβούνι Γυθείου και ανάθεση σχετικών ενεργειών σε 

δικηγόρο. 

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

με ικανοποίηση απαίτησης προς ΑΕΠΙ. 

 

                                                                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 


