
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Γύθειο,  29  Μαΐου 2020 

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ.:  239 

                                                                      

 

                                       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 

 

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την  

παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-

2020), την 3η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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:  

 

1. Έγκριση δαπάνης για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. 

2. Έγκριση δαπάνης για την υποστήριξη εφαρμογής ΣΑΛΕ. 

3. Έγκριση δαπάνης για την τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λιμενικού 

ταμείου. 

4. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας λιμενικής 

εγκατάστασης Γυθείου. 

5. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο χρήσεως 

2018. 

6. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο χρήσεως 

2019. 

7. Έγκριση δαπάνης για υποστήριξη εφαρμογής Σ.Α.Λ.Ε. 

8. Έγκριση δαπάνης για κατασκευή ιστοσελίδας  Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου. 

9. Έγκριση δαπάνης για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος.  

10. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (επισκευή πόρτας). 

11. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια παγκακίων και απορριμματοδεκτών.  

12. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (χρώματα).  

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τακτοποίηση 

χρηματικού υπολοίπου. 

14. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 



15. Συγκρότηση επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν. 

4412/2016. 

16. Αίτημα του Πετράκου Δημήτριου, για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 

χρήσης χώρου στη Χ.Ζ.Λ. Γυθείου 

17. Αίτημα της εταιρείας «Αγροελαιουργική», σχετικά με τη φόρτωση 

φορτηγού πλοίου με πυρηνόξυλο. 

18. Σχετικά με έγκριση χωροταξικού σχεδίου προσωρινής λειτουργίας  

λιμενικής εγκατάστασης.   

19. Ανάθεση σε δικηγόρο για περαιτέρω ενέργειες σε συνέχιση της αρ. 4/2020 

απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης.  

 

 

 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ανατολικής Μάνης 

 

 

 
             Χαρίλαος Τζαννετάκος 

 

 

 


