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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  06-11-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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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 

11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 

2021. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμα-

σία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρό-

σκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», (Α.Π. 14573/24.07.2020) 

στον Άξονα Προτεραιότητας-«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμα-

σία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρό-
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σκληση ΑΤ02 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ», 

(Α.Π. 16402/28.02.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμα-

σία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρό-

σκληση ΑΤ05 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ», (Α.Π. 

14575/24.07.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας - «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ». 

5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμα-

σία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρό-

σκληση ΑΤ07 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗ-

ΜΩΝ», (Α.Π. 16401/28.08.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας - «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμα-

σία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρό-

σκληση AT10 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ», (Α.Π. 18213/29.09.2020) στον Ά-

ξονα Προτεραιότητας - «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤ/ΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

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

μου μηνός Οκτωβρίου 2020. 

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

9. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για έργα 

ΔΕΗ. 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 56/2020 Μελέτης του τμήματος Τε-

χνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων και λιπα-

ντικών 2021», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την προμήθεια 

και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας. 
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11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 49/2020 μελέτης για το έργο «Ανα-

πλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2020» και κατάρτιση των όρων του διαγω-

νισμού για τη δημοπράτησή του έργου. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

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

της αγωγής της «Ιωάννης Γομάτος και ΣΙΑ ΕΕ», κατά του Δήμου Ανατολικής Μά-

νης. 

 
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 


