
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 25-06-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:    8101 

                                                                                              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 

29η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 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 δημιουργία κωδικών μισθοδοσίας. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για Αποτύπωση φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού δή-

μου Ανατολικής Μάνης. 

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

λαβής του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Ανατολικής Μά-

νης & Οιτύλου 2016». 

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

λαβής του έργου : «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Τ.Κ. Άλικων και Τσικαλιών». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 

2019». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας 

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς 



τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ο-

μπρελών – ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού – παραλίας 

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «Προ-

μήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «Προ-

μήθεια κάδων απορριμμάτων». 

9. Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος προσφορών υποψηφίων αναδόχων της 

υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων».  

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

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων». 

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

τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης». 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των μελετών που αφορούν την υπ’ αρ. Πρωτ. 

ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμά-

των ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα Προ-

τεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Τα-

μείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη 

τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

13. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκμί-

σθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Καλυβίων της Τ.Κ. Καλυβίων της  δημο-

τικής ενότητας Γυθείου. 

14. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκμί-

σθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Σπήλιους» της Τ.Κ. Αρεόπολης. 

15. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 143/2019 απόφασης της Οικονο-

μικής Επιτροπής. 

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

Κυριάκου ΘΩΜΑΚΟΥ, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 



17. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 70/2019 απόφασης της Οικονομι-

κής Επιτροπής. 

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

ΨΑΛΤΑΚΟΥ Μαυροειδή Του Χρήστου, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

19. Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπα-

νών μετακίνησης της περίπτωσης ια) i., της παραγράφου 1 του άρθρου 72, του 

ν.3852/2010, για τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο «Αναπτυ-

ξιακή χρηματοδοτική πολιτική  και δημοσιονομικός έλεγχος στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση»  

 

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 


