
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 12-06-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 6416  
 
 

                                                                                              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 

17η 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 συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού. 

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 38/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης 

σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τακτοποίηση χρη-

ματικού υπολοίπου. 

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

ναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2020». 

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

δοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2020». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για το έργο 

«Συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Γυθείου». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την υπη-

ρεσία «Ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες». 

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

σεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2017». 

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

σεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2018». 



9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία 

Δ.Ε. Οιτύλου 2019». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 37/2020 μελέτης για το έργο «Ολο-

κλήρωση αναπλάσεων Τ.Κ. Αρεόπολης» και κατάρτιση των όρων του διαγωνι-

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

νισμού. 

11. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης 

προσφορών για το έργο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2020». 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την εργασία «Συ-

ντήρηση και επισκευή αναβατορίου». 

 
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 


