
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  31-05-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:    6645 
 

                                                                                              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 

4η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 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 κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων προ-

γράμματος ΟΑΕΔ. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για έξοδα εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για τη διόρθωση του Κ.Α. «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Τ.Κ Κότρωνα». 

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για τη διόρθωση Κ.Α. της υπ’ αρ. 12/2021 ΑΔΣ. 

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

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



7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 33/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021, με 

τίτλο: «Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 34/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021, με 

τίτλο: «Κ.Α.Ε. Μισθοδοσίας». 

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

με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2020». 

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

με τίτλο «Δημιουργία δημοτικών οδών στον Ακούμαρο Γυθείου». 

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

με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2020». 

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

με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018». 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 

2019». 

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2019». 

15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων». 

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

τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2021». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι της διαπραγμάτευσης (κατόπιν 

του διαγωνισμού) της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 

Δήμου έτους 2021». 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 μελέτης του τμήματος Τεχνι-

κών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσι-

μων υλικών (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και για την κατάρτιση των όρων του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας. 

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

τίτλο «Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων». 



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

τίτλο «Συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών». 

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

τίτλο «Συντήρηση & επισκευή μέσων πυροπροστασίας». 

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

τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

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

τίτλο «Εργασίες κοπής δένδρων». 

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

τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων». 

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

τίτλο «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας».  

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

ένταξης του έργου «Ολοκληρωμένος προγραμματισμός γωνιών ανακύκλωσης 

του δήμου Ανατολικής Μάνης», στην πρόσκληση ΑΤ04, στο πρόγραμμα Ανάπτυ-

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

πουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο 

«Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτω-

σης απορριμμάτων». 

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

ένταξης του έργου «Δράσεις αντισεισμικής προστασίας σχολικών & δημοτικών 

κτιρίων δήμου Ανατολικής Μάνης», στην πρόσκληση ΑΤ11, στο πρόγραμμα Ανά-

πτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση έκθεσης τεκμηρίωσης. 

28. Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αρ. 194/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής. 

29. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση δημότη. 

 

 

 

 

 

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 


