
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 15-05-2020 
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 20η του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα 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 πληρωμή οφειλής «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων 

και αύλειων χώρων – Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ». 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για ταχυδρομικά τέλη. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων και χρο-

νομέτρησης Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης.  

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών που έχουν εντα-

χθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Μη επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα 

που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωσή τους). 

5. Λήψη απόφασης για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2020 των κοινοτή-

των. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για το έργο 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου Πό-

λεως Γυθείου». 



7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκα-

ταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Φεβρουαρίου 2019». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανά-

πλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή με νήσο Κρα-

νάη)».  

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλα-

βής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2015». 

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

σεις – διαμορφώσεις Σμύνους 2019». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 22/2020 μελέτης για το έργο «Ανα-

πλάσεις - διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2020» και κατάρτιση των όρων του διαγω-

νισμού για τη δημοπράτηση του έργου και συγκρότηση της Επιτροπής του διαγω-

νισμού. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 23/2020 μελέτης για το έργο «Ανα-

πλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2020» και κατάρτιση των όρων 

του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 24/2020 μελέτης για το έργο «Οδο-

ποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2020» και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για 

τη δημοπράτηση του έργου. 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 28/2020 μελέτης για την υπηρεσία 

«Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων».  

15. Λήψη απόφασης σχετικά με τη δωρηθείσα ποσότητα οίνου για τις εκδηλώσεις 

της 17ης Μαρτίου. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


