
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  02-04-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:    4076 
 

                                                                                              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 

6η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημά-

των αυτών Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους. 

2.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημά-

των αυτών Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για τη μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας με δίμηνες συμ-

βάσεις. 

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για το έργο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2021». 

5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για το έργο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μά-

νης 2021». 



6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για τη δράση «Πολυεπίπεδη ψηφιακή προβολή - Ζωντανεύοντας 

την ιστορία - Βιωματική τρισδιάστατη αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων». 

7. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για κατανομή ποσού που αφορά χρηματοδότηση δράσεων πε-

ριορισμού της διασποράς της πανδημίας COVID-19. 

8. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για την αλλαγή του Κ.Α. «Μελέτη για τις τεχνικές και λειτουργι-

κές προδιαγραφές της διαδραστικής ψηφιακής μόνιμης έκθεσης Μανιάτικης ι-

στορίας δήμου Ανατολικής Μάνης». 

9. Λήψη απόφασης για την επιβεβαίωση της αρμοδιότητας του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης ως φορέα υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Διαδραστική ψηφιακή μό-

νιμη έκθεση Μανιάτικης ιστορίας δήμου Ανατολικής Μάνης», στα πλαίσια της υ-

ποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 

1821 - Ελλάδα 2021» του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρι-

σμός και Αθλητισμός». 

10. Λήψη απόφασης για τη συμβολή του δήμου Ανατολικής Μάνης στην υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Διαδραστικής Ψηφιακής Μόνιμης Έκθεσης 

Μανιάτικης Ιστορίας Δήμου Ανατολικής Μάνης», με το ποσό των 13.150,00€, για 

την υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες ωρίμανσης των τεχνικών και λειτουργι-

κών προδιαγραφών της Διαδραστικής Ψηφιακής Μόνιμης Έκθεσης Μανιάτικης 

Ιστορίας Δήμου Ανατολικής Μάνης» από ιδίους πόρους. 

11. Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο, για παραχωρήσεις απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 

2020». 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 15/2021 μελέτης του τμήματος Τε-

χνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2021». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 16/2021 μελέτης του τμήματος Τε-

χνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 

2021». 



15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 17/2021 μελέτης του τμήματος Τε-

χνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2021». 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 18/2021 μελέτης του τμήματος Τε-

χνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Αγωγός μεταφοράς ύδρευσης από πηγές Αγίας Μα-

ρίνας έως φρεάτιο διανομής Καρυούπολης». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά της 22-23 Αυγούστου 2020». 

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

«Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2019». 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 3/2021 μελέτης για τις «Υπηρεσίες 

έρευνας, συγκέντρωσης, καταλογογράφησης, ταξινόμησης, σχεδιαστικής επεξερ-

γασίας ερευνητικού υλικού, ψηφιοποίησης, ψηφιακής επεξεργασία εικόνων και 

ψηφιακή έκδοση "Κοινωνικός Σχηματισμός και Οικισμένος Χώρος στη Χερσόνησο 

της Μάνης"». 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 4/2021 μελέτης για την «Πολυεπί-

πεδη ψηφιακή προβολή - Ζωντανεύοντας την Ιστορία». 

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 5/2021 μελέτης για την «Ωρίμανση 

των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφές της διαδραστικής ψηφιακής μόνι-

μης έκθεσης Μανιάτικης ιστορίας δήμου Ανατολικής Μάνης». 

22. 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». 

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

θειας «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος». 

24. Λήψη απόφασης για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2021, για τις ανά-

γκες του δήμου. 

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με 

τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δή-

μου Ανατολικής Μάνης». 

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με τίτλο 

«Υπηρεσίες έρευνας για την ανάδειξη του στρατιωτικού - πολιτικού σχηματισμού 

και των οχυρών εγκαταστάσεων κατά την περίοδο 1820-1830». 



27. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία Δράσεις 

ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης. 

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με 

τίτλο «Εργασίες περίφραξης οικοπέδου Μυρσίνης». 

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με 

τίτλο «Υπηρεσίες σύλληψης και φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων που εμφανίζουν 

επιθετική συμπεριφορά». 

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια  με 

τίτλο «Προμήθεια πινακίδων και καθρεπτών». 

31. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 12/2021 απόφασης της Οικονομι-

κής Επιτροπής, περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού συμβάσεων Δημοσίων 

Έργων. 

32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού συμβάσεων Δημο-

σίων Έργων για το έτος 2021.  

33. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδότησης σχε-

τικά με την τοποθέτηση πινακίδων για επιθετικές θαλάσσιες χελώνες. 

34. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της αίτησης ακύρωσης του Νικόλαου ΛΙΓΝΟΥ (και λοιπών 5), κατά της υπ’ αρ. 

45/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

κλπ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

35. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση των 

αναγκαίων νομικών ενεργειών, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για την υπό-

θεση καταπάτησης τμήματος δημοτικού κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της 

Τ.Κ. Αιγιών. 

36. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση των 

αναγκαίων νομικών ενεργειών, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για την υπό-

θεση αυθαίρετης κατασκευής εντός δημοτικού μονοπατιού στον οικισμό Μου-

ντανίστικα της Τ.Κ. Τσικαλιών. 

37. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της αγωγής του Δημήτριου ΑΝΑΓΝΟΥ, κατά του δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώ-

πιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης. 



38. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της αγωγής του Παύλου ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, κατά της Μαρίας ΑΝΤΖΕΛΕ και του δήμου 

Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

39. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 265/2018 απόφασης της Οικονο-

μικής Επιτροπής. 

40. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της αγωγής του Χρήστου ΚΑΤΣΗ και λοιπών, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητι-

κού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

41. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 93/2019 απόφασης της Οικονομι-

κής Επιτροπής. 

42. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής του 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Εμμανουήλ και λοιπών (σύνολο 50), κατά του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

43. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 94/2019 απόφασης της Οικονομι-

κής Επιτροπής. 

44. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής του 

ΣΑΞΙΩΝΗ Σταύρου και λοιπών (σύνολο 13), κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

45. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής του 

Δημήτριου ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του Διοι-

κητικού Εφετείου Τρίπολης. 

46. Λήψη απόφασης για την έγκριση μνημονίου συνεργασίας του δήμου Ανατολικής 

Μάνης, με το «Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου» και την 

«Τουριστικές επιχειρήσεις Μεσσηνίας ανώνυμη εταιρεία».  

 

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 


