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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 

9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη 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 «Κατασκευή κερκίδας Κ3 νέου σταδίου Γυθείου και ηλε-

κτροφωτισμός αγωνιστικού χώρου». 

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 63/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης 

σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για Αμοιβή ορκωτών 

ελεγκτών για έλεγχο χρήσεως 2018. 

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 64/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης 

σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για Αμοιβή ορκωτών 

ελεγκτών για έλεγχο χρήσεως 2019. 

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 65/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης 

σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για Αμοιβή ορκωτών 

ελεγκτών για έλεγχο χρήσεως 2020. 

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

μου μηνός Νοεμβρίου 2020.  
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6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις – διαμορ-

φώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2020». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολι-

κής Μάνης 2020». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση κτιρίου λι-

μενικής αρχής Γυθείου». 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «Οδο-

ποιία Δ.Ε. Γυθείου 2017». 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «Απο-

κατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017». 

11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2018». 

12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου «Οδοποιία λοιπών κοινοτήτων Δ.Ε. Γυθείου, πλην Γυθείου & 

Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου, Αιγιών και Καρβελά». 

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

τίτλο «Προμήθεια τροχών κάδων απορριμμάτων». 

14. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτή-

σει σχετικά με δύο αιτήσεις περί μεταβολής επωνύμου. 

15. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την εκκαθάριση δηλώ-

σεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων. 

 
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 


