
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 07-05-2020 
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 11η του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 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 μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υ-

πηρεσιών του Δήμου. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση από ΚΑΠ έτους 2020, σε δήμους 

της χώρας προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων 

μικρών ζώων. 

3. Λήψη απόφασης για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2020, για τις ανάγκες 

του δήμου. 

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

μου μηνός Απριλίου 2020. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «Ενοι-

κίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «Δια-

μόρφωση οδοστρώματος αγροτικών οδών με γκρέιντερ Δήμου Ανατολικής Μά-

νης». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «Προ-

μήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου έτους 2020». 



8. Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση κτιρίου Λι-

μενικής Αρχής Γυθείου». 

9. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση 

δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών». 

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

τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευή κτιρίων». 

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αποκατά-

σταση ζημιών από θεομηνίες Φεβρουαρίου 2019». 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


