
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 10-09-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 10595 
 
 

                                                                                              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 

15η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το 

σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, για τον υπολογισμό του 

Τ.Α.Π., για το δήμο Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2021. 

2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τ.Α.Π., για το 

οικονομικό έτος 2021. 

3. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων, για το οικονομικό έτος 2021. 

4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους προσερχομένων στις 

Λαϊκές Αγορές, για το οικονομικό έτος 2021. 

5. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων Κοιμη-

τηρίων δήμου Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2021. 



6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλό-

μενου τέλους ανά άδεια και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη διοικητική 

περιφέρεια του δήμου Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2021. 

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους φωτισμού και καθαριότητας, για 

το οικονομικό έτος 2021. 

8. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, σχετικά με τη μισθοδοσία των εργαζομένων στην καθαριότητα 

των σχολείων. 

9. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την αποκατάσταση τοιχίου στην οδό Τζαννήμπεη Γρηγοράκη.  

10. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την ενίσχυση του Κ.Α. με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβο-

λαιογράφων». 

11. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, σχετικά με την επιστροφή ποσού στον κ. Πέτρουλα Σωτήριο του 

Ηλία. 

12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Ανατολικής Μά-

νης από το ΥΠ.ΕΣ. σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2001ΣΕ05500002 Επιχορή-

γηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμε-

τώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», για την «Αντικατάσταση εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Κότρωνα».  

13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Ανατολικής Μά-

νης από το ΥΠ.ΕΣ. σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2001ΣΕ05500002 Επιχορή-

γηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατα-

στροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώ-

ρας». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμί-

σθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιόβρυσης. 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «Προ-

μήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού 4 του διαγωνισμού με τίτλο 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ανατολι-

κής Μάνης».  



17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με τίτλο «Α-

ναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2020». 

18. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη κατάστασης δικαιούχων για τη χορήγηση χρημα-

τικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

19. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της υπ’ αρ. Ε640/2020 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης κατά του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

20. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της υπ’ αρ. Ε1023/2020 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης κατά του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

 
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 


