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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  12-03-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:    3304 
 

                                                                                              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 

19η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζή-

τηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ν.Π.Δ.Δ. «Δη-

μοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης» και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού - ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημο-

τικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης» οικονομικού έτους 2018. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για την ολοκλήρωση αναπλάσεων Τ.Κ. Αρεόπολης. 

4. 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. 

5. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες». 
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6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμή-

θειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 

Δήμου Ανατολικής Μάνης» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 

7. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτε-

λείς πόρους. 

8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταπο-

δοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών για το έτος 2021. 

9. Έγκριση μελετών και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμή-

θεια e-πλατφόρμας και συστήματος προστασίας των πολιτών έναντι της πανδη-

μίας COVID-19 του δήμου Ανατολικής Μάνης» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς ε-

φαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλε-

κτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, 

δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 

του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 

στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

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 


