ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο, 08-03-2021
Αριθ. Πρωτ.: 3106
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 αναπληρωματικό 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 Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την
12η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πιστώσεων σχετικά με την «Επιχορήγηση Κ.Υ.
Αρεόπολης».
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021 του Δήμου, σχετικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της
χώρας».
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021 του Δήμου, σχετικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
4. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης.
5. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο
«Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου» και εξειδίκευση των σχετικών
πιστώσεων.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο
«Έξοδα ταχυμεταφορών».
8. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», μεταξύ του
Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
9. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020», μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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

