
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 10-4-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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                                                                                              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 15η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00 για 

τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την επισκευή βλαβών κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για προμήθεια ειδών συσσιτίων για τις ευπαθείς ομάδες του δή-

μου προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. 

3. Ανάθεση της προμήθειας ειδών συσσιτίων για τις ευπαθείς ομάδες του δήμου 

προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δή-

μου μηνός Μαρτίου 2020. 

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

ναλώσιμων ειδών παντοπωλείου». 

6. Έγκριση της υπ’ αρ. 3/2020 μελέτης του τμ. Περιβάλλοντος και κατάρτιση των όρων 

του ανοικτού διαγωνισμού για την «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έτους 

2020». 

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς βαμβακερών μασκών προσώπου. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 15/2020 μελέτης για το έργο «Οδο-

ποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2020» και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημο-

πράτησή του έργου. 



9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 4/2020 μελέτης για το έργο «Οδοποιία 

Δ.Ε. Γυθείου 2020» και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπράτησή 

του έργου. 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «Οδο-

ποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2017». 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντή-

ρηση Δημοτικών Καταστημάτων Δ.Ε. Οιτύλου 2016». 

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «Απο-

κατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Γυθείου 

και Τ.Κ. Κρυονερίου και Καρέα». 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


