
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 10-7-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 7861 
 
 

                                                                                              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 

14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

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

«Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

της υπηρεσίας «Διαμόρφωση οδοστρώματος αγροτικών οδών με γκρέιντερ Δή-

μου Ανατολικής Μάνης». 

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

σμού με τίτλο «Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείων έτους 

2020». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις – διαμορ-

φώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

5. Έγκριση των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθω-

τικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών 



και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού – παραλίας Δήμου Ανατολικής Μά-

νης. 

6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής λόγω θανάτου.  

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δή-

μου μηνός Ιουνίου 2020. 

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

«Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS». 

 
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 


