
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 14-8-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 9400 
 
 

                                                                                              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 

19η του μηνός Αυγούστου 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 για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών 

από πυρκαγιές 1-3 Ιουλίου 2017». 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την απόδοση ποσού εισπράξεων από Λαϊκές Αγορές για το 

έτος 2020. 

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στον Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) 

«Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Πε-

ριβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 -2020».  



5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πε-

λοπόννησος», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετά-

βαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Βελτί-

ωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς». 

6. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πε-

λοπόννησος», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετά-

βαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Δια-

χείριση Οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

7. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πε-

λοπόννησος», Άξονας Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού» στην πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή / Βελτίωση Υποδομών Άθλη-

σης». 

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Γερο-

λιμένα», κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση της ελ-

κυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της 

φυσικής κληρονομιάς», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλ-

λοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος Πελοπόννησος. 

9. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια, με τίτλο «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού». 

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

τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2020». 

11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση σχε-

τικά με αυθαίρετη κατασκευή στον οικισμό Μουντανίστικα της Τ.Κ. Τσικαλιών. 

12. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την υ-

πόθεση των εταιρειών «Energa» και «HellasPower». 

13. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την υ-

πόθεση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο της διαφοράς 

από αγωγή της εταιρείας «ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.», κατά των (1) Περιφέρεια Πελοποννήσου 

και (2) Δήμος Ανατολικής Μάνης.  

14. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (από είσοδο Λιμένα Γυθείου μέχρι συμβολή με νήσο 

Κρανάη – Α’ φάση)».  



15. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Αποκατάσταση παραλιακών κρηπιδωμάτων – ανωδομών Λιμένος Γυθείου». 

16. 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». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων 

Δήμου μηνός Ιουλίου 2020. 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με 

τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών». 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με 

τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος». 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με 

τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης». 

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με 

τίτλο «Προμήθεια επίπλων». 

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με 

τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευή κτιρίων». 

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με 

τίτλο «Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού». 

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με 

τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού», για τον 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και καθορισμός διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών για την προ-

μήθεια. 

25. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού του Δήμου Ανατολικής Μάνης 2021. 

 
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 


