
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  22-03-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:    3547 
 

                                                                                              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 

26η 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 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για την αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλει-

στού γυμναστηρίου Αρεόπολης. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, σχετικά με την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

της Κοινότητας Κότρωνα, μέσω επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

3. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπρά-

τηση του έργου «Κατασκευές δημοτικών κτιρίων». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ, του διαγωνισμού για την προ-

μήθεια με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και Λοιπών Οχημάτων Αποκο-

μιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων Υλικών Προγράμματος 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

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

«Αναπλάσεις – κατασκευές Δ.Ε. Γυθείου 2018». 



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

θειας με τίτλο «Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών». 

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

θειας με τίτλο «Προμήθεια παραδοσιακού εξοπλισμού». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 

9. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική υπο-

στήριξη υπαλλήλων. 

10. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη κατάστασης δικαιούχων για τη χορήγηση χρημα-

τικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος 

ένταξης του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης δήμου Ανατολικής Μάνης», 

στην πρόσκληση ΑΤ01, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την το-

πική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ά-

ξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης». 

12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος 

ένταξης του έργου «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας 

στα δίκτυα ύδρευσης του δήμου Ανατολικής Μάνης», στην πρόσκληση ΑΤ02, στο 

πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλ-

λον», με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας 

και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδά-

των και λυμάτων». 

13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος 

ένταξης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Ανατολικής Μάνης», 

στην πρόσκληση ΑΤ05, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την το-

πική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ά-

ξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 

υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδο-

ποιία». 

14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος 

ένταξης πρότασης, στην πρόσκληση ΑΤ07, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλλη-



λεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσω-

τερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλη-

τισμός», με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των δήμων». 

15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος 

ένταξης της πρότασης «Ωρίμανση έργων στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09 για 

το δήμο Ανατολικής Μάνης», στην πρόσκληση ΑΤ09, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική προστασία – προστα-

σία της δημόσιας υγείας – τεχνική βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δρά-

σεων για την υλοποίηση του προγράμματος». 

16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος 

ένταξης πρότασης, στην πρόσκληση ΑΤ10, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλλη-

λεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσω-

τερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλη-

τισμός», με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών 

μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ». 

17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος 

ένταξης πρότασης, στην πρόσκληση ΑΤ12, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλλη-

λεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσω-

τερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Δράσεις ηλεκτρο-

κίνησης στους δήμους». 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρ-

θρου 100 του ν.3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του δήμου Ανα-

τολικής Μάνης και της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, για την υλοποίηση της πράξης 

«Βελτίωση υποδομών ύδρευσης δήμου Ανατολικής Μάνης», στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρ-

θρου 100 του ν.3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του δήμου Ανα-

τολικής Μάνης και της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, για την υλοποίηση της πράξης 

«Προμήθεια συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευ-

σης του δήμου Ανατολικής Μάνης», στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης». 



 

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 


