
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  27-11-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  13921 
 
 

 

                                                                                              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 

1η του μηνός Δεκεμβρίου 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 την «Αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά 22-23 Αυγού-

στου 2020». 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την «Ολοκλήρωση Αναπλάσεων Τ.Κ. Αρεοπόλεως». 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου, για την «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 

της Ε.Ε.». 

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 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». 

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 ΑΤ03 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». 

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 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». 

7. 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». 

8. 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, Λήψη απόφασης για την αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την 

υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση AT10 του προγράμματος 



«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ», (Α.Π. 18213/29.09.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας - «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟ-

ΛΙΤ/ΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

9. 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 AT08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 

πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκ-

παίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 

προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξά-

πλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», (Α.Π. 19576/19-10-2020) στον 

Άξονα Προτεραιότητας - «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». 

10. 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 AT12 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους δρόμους», (Α.Π. 

18213/29.09.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας - «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

11. 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 AT14 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021», (Α.Π. 20003/27-10-

2020) στον Άξονα Προτεραιότητας - «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤ/ΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Α-

ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

12. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο 

πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του προ-

γράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023», στην πρόσκληση AT14 με τίτλο «Ελ-

λάδα 1821 – Ελλάδα 2021» στον Άξονα Προτεραιότητας - «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤ/ΣΜΟΣ, 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

13. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματο-

δότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 



(Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ((Σ.Φ.Η.Ο.)».  

14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων συμφώνου του έργου «Ολοκλήρωση Α-

ναπλάσεων Τ.Κ. Αρεοπόλεως», ύψους 170.400,00€, στο Χρηματοδοτικό Πρό-

γραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Ά-

ξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 

7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης 

του Πράσινου Ταμείου. 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 58/2020 Μελέτης του τμήματος Τε-

χνικών Υπηρεσιών «Αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά 22-23 Αυγούστου 

2020». 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 2/2020 Μελέτης του τμήματος Προ-

ϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, για την προμήθεια με τίτλο : «Προ-

μήθεια Τροφίμων 2021», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την 

προμήθεια και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προ-

μήθειας. 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 11/2020 Μελέτης του τμήματος Πε-

ριβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρη-

σης Πρασίνου, για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 

έτος 2021», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία και 

κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση - βελτίωση 

αθλητικών εγκαταστάσεων». 

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανα-

πλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2016». 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

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

τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού». 

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

τίτλο «Προμήθεια υπολογιστών». 

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

τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης». 



24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Συν-

δρομή για το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες». 

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

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών». 

26. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της 

άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 

απειλής της δημόσιας υγείας εξ΄ αιτίας της διασποράς 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) και της υπ’ αρ. 426 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα 

και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» με αρ. πρωτ. 

77233/13-11-2020 (6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


