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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 

27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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 προμήθεια υλικού ερευνητικού έργου σχετικά με τον κοινω-

νικό σχηματισμό και τον οικισμένο χώρο στη χερσόνησο της Μάνης. 

2. Λήψη απόφασης για την παράταση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλ-

ματος προπληρωμής για έργα ΔΕΗ. 

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση» του έργου με τίτλο : 

«Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με πο-

λιτιστική – τουριστική – ιστορική – γεωγραφική και περιβαλλοντική σημασία (από 

Ε.Ο. (Ν. Μαραθέα) – Μαραθέα – Καρβελά –Κονάκια – Λυγερέα – Κρήνη – Πλάτα-

νος – Σμύνος – Αιγιές – Ε.Ο.) στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ 



του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, για την ωρίμανση 

έργων του Ο.Χ.Ε.. 

4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών 

σχετικών με την  εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 

 
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 


