
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  05-04-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:    4140 
 

                                                                                              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 Δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομι-

κής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρα-

σκευή με ώρα έναρξης 16:00 και ώρα λήξης 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφα-

σης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών 

και διαδικασίας για την παραχώρηση με δημοπρασία του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγμα-

τος για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αι-

γιαλού – παραλίας Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δη-

μόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 

11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αρ. 

18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της  υπ΄ αρ. 

426/13.11.2020   εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) και της υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Για τη συμμετοχή σας, στη δια περιφοράς συνεδρίαση, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέχρι την ώρα 

έναρξη αυτής, έως τις 16:00 δηλαδή, επιλέγοντας έναν από τους κάτωθι τρόπους,  

α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας 

της Οικονομικής Επιτροπής (mmanolakos@1315.syzefxis.gov.gr) ή  

β) με τη χρήση μηνύματος-sms προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής (6970311442) 

 



Για να ψηφίσετε στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει κατά την ώρα της συνε-

δρίασης, δηλαδή από τις 16:00 μέχρι τις 17:00, να αποστείλετε είτε: 

α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας 

της Οικονομικής Επιτροπής (mmanolakos@1315.syzefxis.gov.gr), ή 

β) Όσοι δε διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό email θα μπορείτε να ψηφίσετε τα ανωτέρω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης με τη χρήση μηνύματος-sms προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

(6970311442) γράφοντας στην αρχή το όνομά σας και στη συνέχεια το νούμερο του θέματος και την 

ψήφο σας (π.χ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΡΟΦΩΝΗ 1 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ, 3 ΥΠΕΡ , 4 ΚΑΤΑ …… κ.ο.κ.) 

 

Τα ανωτέρω επιλέχθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκλη-

ρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.  

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία σε σχέση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, μπορείτε να καλείτε 

την Αντιπρόεδρο στο τηλέφωνο 2733 360 306,  μέχρι την Παρασκευή 9/4 και ώρα 16:00. 

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης της συνεδρίασης, ήτοι 17:00, καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη. 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη 

δια ζώσης τακτική συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.   

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


