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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 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που 

θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατά-

στημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 

10η του μηνός Ιουνίου 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 τακτοποίηση οφειλής. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων προς κάλυψη έκτακτων και 

επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού 

COVID-19. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την υπηρε-

σία «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 2020». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για το έργο «Ο-

δοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2020». 

5. Λήψη απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου έτους 2020». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία «Α-

σφάλιστρα μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ανα-

τολικής Μάνης». 

7. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2019 (δ’ τρίμηνο). 

8. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2020 (α’ τρίμηνο). 
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9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δή-

μου μηνός Απριλίου 2020. 

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

τίτλο «Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

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

τίτλο «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσεως 2019».  

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

τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδά-

φους». 

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

τίτλο «Προμήθεια πινακίδων και καθρεφτών». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια με 

τίτλο «Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις». 

15. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 449/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 

ορισμού μελών επιτροπών της παρ. 11, του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 «Δημό-

σιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», έτους 2020. 

16. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 448/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 

ορισμού μελών επιτροπών της παρ. 3, του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 «Δημό-

σιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», έτους 2020. 

17. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ανά-

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

νάη)». 

18. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την ά-

σκηση δικαιώματος με καταχρηστικό τρόπο από δημότη. 

19. Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» 

(ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020).  

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


