
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,   2-4-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 3831 
 
 

                                                                                              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 στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονο-

μικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού 3 του διαγωνισμού με τίτλο «Προ-

μήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ανατολικής Μά-

νης». 

3. Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λοιπών α-

ναλώσιμων ειδών παντοπωλείου». 

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

φώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλά-

σεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χα-

ρών του Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με εξόφληση λογαριασμών 

παροχών ΔΕΗ. 



8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 3/2020 μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια 

ειδών και παροχή υπηρεσιών για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19» και 

εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων. 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 

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

τίτλο «Προμήθεια τροφής για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα». 

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

τίτλο «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος». 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, με 

τίτλο «Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS». 

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

«Συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών». 

14. Επικαιροποίηση ανάθεσης υπόθεσης σε δικηγόρο με την υπ’ αρ. 446/2019 Από-

φαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

15. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της αγωγής του ΚΟΥΝΕΛΗ Γεώργιου, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

16. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της αγωγής της εταιρείας «Νικόλαος και Ανδρέας Λιγδόπουλος Ο.Ε.», κατά του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

17. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτή-

σει για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ.7/4β/19-12-2019 απόφασης 

της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006. 

18. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πέντε (5) ναυαγοσωστών με τετράμηνη σύμ-

βαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. 

19. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση για την 

κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


