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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 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 

29η του μηνός Ιουνίου 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 έξοδα εκτέλεσης της Α7/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για έξοδα κηδείας υπαλλήλων. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για συντήρηση – επισκευή αλιευτικού σκάφους. 

5. Έγκριση της υπ’ αρ. 26/2020 ΑΔΣ του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-

ληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σχετικά με 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για τακτοποίηση χρημα-

τικού υπολοίπου. 
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6. Έγκριση της υπ’ αρ. 27/2020 ΑΔΣ του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-

ληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σχετικά με 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έκδοση άδειας και λειτουργίας ΚΔΑΠ. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

της υπηρεσίας «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 2020». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2020». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2020». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2020». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018». 

12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμή-

θειας – εργασίας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Ανατολικής Μάνης».  

13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2017». 

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017». 

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης α-

καθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου». 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με 

τίτλο: «Συνδρομή σε Δήμος-ΝΕΤ». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με 

τίτλο: «Συνδρομή σε Νομοτέλεια». 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με 

τίτλο: «Συνδρομή σε Σ. Καραγιλάνης μον. ΕΠΕ.». 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με 

τίτλο: «Αμοιβή γιατρού εργασίας». 
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20. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της αγωγής της Ιωάννας χήρας Λεωνίδα Ροζάκη (και λοιπών 7), κατά του Νικο-

λάου Κοφινά (και λοιπών 6), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

21. Έγκριση της υπ’ αρ. 38/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών βυθιζό-

μενων συστημάτων κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους 

κοινής χρήσης». 

22. Έγκριση της υπ’ αρ. 65/2018 μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολο-

γικών εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης». 

23. Έγκριση της υπ’ αρ. 34/2020 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Γερολιμένα». 

 
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 


