
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  18-12-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  14855 
 

                                                                                              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 

22η 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 ανάκληση της υπ’ αρ. 313/2020 απόφασης της Οικονομι-

κής Επιτροπής περί της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 110/2020 απόφασης της Οικο-

νομικής Επιτροπής, περί σύστασης παγίας προκαταβολής, για λοιπά έξοδα εί-

σπραξης και βεβαίωσης. 

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής υποστήριξης 

υπαλλήλων του Δήμου. 

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπών της παρ. 3, του άρθρου 221, του 

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», έτους 

2021. 

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπών της παρ. 11, του άρθρου 221, 

του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», έ-

τους 2021. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προ-

μήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  έτους 2021». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμή-

θεια αναβατορίων (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)» και κατάρτιση των όρων του δια-

γωνισμού για τη δημοπράτηση της προμήθειας. 



8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 416/2020 απόφασης της Οικονομι-

κής Επιτροπής, περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής.  

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής πα-

ραλαβής του έργου : «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2018». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής πα-

ραλαβής του έργου : «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης». 

11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 305/2020 απόφασης της Οικονο-

μικής Επιτροπής, σχετικά με την υπηρεσία «Εργασίες περίφραξης οικοπέδου 

Μυρσίνης». 

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

«Εργασίες περίφραξης οικοπέδου Μυρσίνης». 

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

τίτλο «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος». 

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

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και ΜΕ του Δήμου». 

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

τίτλο «Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών». 

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

τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

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

τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

 
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 


