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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  11-12-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  14500 
 

                                                                                              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 

16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 378/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 60/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με την έγκριση απολογισμού- ισολογισμού οικονομικού έ-

τους 2018. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 60/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με την έγκριση απολογισμού- ισολογισμού οικονομικού έ-

τους 2019. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης για το έργο «Κατασκευές δημοτικών 

κτιρίων» και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έρ-

γου και συγκρότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού 

5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμή-

θειας – εργασίας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣΕ)  (ήσ-

σονος σημασίας) για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΜΥΝΟΥΣ 

2019». 

7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2019». 
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8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας «Επι-

σκευή βλαβών κοινόχρηστων ποδηλάτων». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας «Λοιπές 

δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας «Προ-

μήθεια παραδοσιακού εξοπλισμού». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρό-

τασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ 2020-2023" του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ", 

(Α.Π. 14573/24.07.2020)». 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο “Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρό-

τασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ03 του "Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023" του 

Υπ. Εσωτ. με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠ/ΣΗ ΑΝΑΝ/ΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠ/ΜΕΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΔΑΤ. 

ΚΑΙ ΛΥΜΑΤ.»”. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρό-

τασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ05 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ 2020-2023" του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ", (Α.Π. 14575/24.07.2020)». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρό-

τασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ 2020-2023" του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑ-

ΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ", (Α.Π. 16401/28.08.2020)». 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρό-

τασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση AT10 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ 2020-2023" του Υπ. Εσωτ. με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλη-

τικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», (Α.Π. 18213/ 

29.09.2020)». 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρό-

τασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση AT08 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ 2020-2023" του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Smart cities'' (Α.Π. 

19576/19-10-2020)». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρό-



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

τασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση AT12 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ 2020-2023" του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Δράσεις ηλεκτροκίνησης 

στους Δήμους", (Α.Π. 18215/29.09.2020)». 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την προετοιμασία 

και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρό-

σκληση AT14 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023" του Υπουργείου 

Εσωτερικών με τίτλο "Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021", (Α.Π. 20003/27-10-2020)». 

 
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 


