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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 

26η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έγκριση της υπ’ αρ. 58/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ανατολικής Μάνης και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης 

της υπ’ αρ. 35/2018 μελέτης. 

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με την 

αναμόρφωση προϋπολογισμού για «Ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας». 

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

μου μηνός Σεπτεμβρίου 2020. 

4. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2020 (γ’ τρίμηνο). 

5. Αποδοχή ποσού για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλή-

θηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19. 



6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών του διαγωνισμού «Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων». 

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρι-

κούς Αυτοτελείς Πόρους. 

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

«Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και ΜΕ του Δήμου». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας – υπη-

ρεσίας με τίτλο «Εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου». 

 
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 


