
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 22-05-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 5297 
 
 

                                                                                              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 27η 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 προμήθεια ασύρματων καμερών. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε. 

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

«Συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Γυθείου». 

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

«Αδειοδότηση υφιστάμενων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 26/2020 μελέτης για το έργο «Ανα-

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

νισμού για τη δημοπράτηση του έργου. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 25/2020 μελέτης για το έργο «Οδο-

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

πράτηση του έργου. 



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

7. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας με τίτλο 

«Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων».  

8. Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο, για παραχωρήσεις απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


