
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,   6-3-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 3061 
 
 

                                                                                              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 Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την «Πρόσληψη ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έρ-

γου».  

2. Λήψη απόφασης για την «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χα-

ρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών για το έτος 2020». 

3. Λήψη απόφασης για την «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη ανα-

γκών για το έτος 2020». 

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσότητας οίνου για τις εκδηλώσεις της 

17ης Μαρτίου. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορ-

φώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2017». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορ-

φώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2018». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού 2β του διαγωνισμού με τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων 2020». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Α-

ποκατάσταση παραλιακών κρηπιδωμάτων – ανωδομών λιμένος Γυθείου». 

9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Δη-

μιουργία δημοτικών οδών στον Ακούμαρο Γυθείου». 



10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων 

Δήμου μηνός Ιανουαρίου 2020. 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων 

Δήμου μηνός Φεβρουαρίου 2020. 

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

τίτλο «Προμήθεια επίπλων». 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων». 

15. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του «Συλλόγου Φιλίππων Μάνης». 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


