
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  13-05-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:    5827 
 

                                                                                              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 

17η του μηνός Μαΐου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 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 αποζημίωση δημότη. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για έξοδα κτηματολογίου. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για αμοιβή ορκωτών λογιστών 2019. 

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης λόγω της πυρκαγιάς 

22-23 Αυγούστου 2020. 

5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για τη μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για υπηρεσίες αποκατάστασης – συντήρησης αρδευτικού συ-

στήματος και πρασίνου πόλης Γυθείου. 



7. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2020 (δ’ τρίμηνο). 

8. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2021 (α’ τρίμηνο). 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δή-

μου μηνός Απριλίου 2021. 

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

τίτλο «Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Συν-

δρομή για το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες». 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παρα-

λαβής του έργου : «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης για Τ.Κ. 

Πύρριχου και Λάγιας». 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παρα-

λαβής του έργου : «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης για Τ.Κ. 

Κότρωνα και Έξω Νυμφίου». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παρα-

λαβής του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις 29-30 Σεπτεμβρίου 

2018». 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παρα-

λαβής του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές 1-3 Ιουλίου 2017». 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις – διαμορ-

φώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2020». 

17. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο 

με τίτλο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2020». 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι, του διαγωνισμού για την υπη-

ρεσία με τίτλο «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου έτους 2021». 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι, του διαγωνισμού για το έργο 

με τίτλο «Κατασκευή κερκίδας κτιρίου Κ3 Νέου Σταδίου Γυθείου & ηλεκτροφωτι-

σμός αγωνιστικού χώρου». 

20. Λήψη απόφασης για προτεραιοποίηση έργων που υποβάλλονται για χρηματοδό-

τηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

21. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 97/2021 απόφασης της Οικο-

νομικής Επιτροπής, περί υποβολής αιτήματος στην πρόσκληση ΑΤ09, στο πρό-

γραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 



22. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/2021 απόφασης της Οικο-

νομικής Επιτροπής, για την ανάκληση κατακύρωσης θέσης και ανάκληση έγκρι-

σης σχετικού πρακτικού. 

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

της αγωγής της TANEVA Minka και λοιπών δύο, κατά του δήμου Ανατολικής Μά-

νης, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

 

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 


