
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,   30-07-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:   10251 

                                                                                              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 Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη 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, σχετικά με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για το τμήμα Τε-

χνικών Υπηρεσιών. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, για Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Κό-

τρωνα (βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑΜ). 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου, σχετικά με συνδρομή στην εφημερίδα «Μανιάτικη Αλληλεγ-

γύη». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης 

«Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης λόγω της πυρκαγιάς 22-23 Αυγούστου 

2020», μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύ-

δρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Μάνης. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμό για το έργο με 

τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δήμου Ανατολικής Μάνης 2021». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο 

με τίτλο «Αναπλάσεις – κατασκευές Δ.Ε. Γυθείου 2018». 



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

τίτλο «Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS». 

8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 445/2020, σχετικά με τον αντι-

κατάσταση μελών Επιτροπών, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών. 

9. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή μέρους οφειλής 282,99€ προς το Δήμο, 

λόγω σφάλματος ως προς τη φορολογητέα ύλη. 

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

της αγωγής της εταιρείας «Νικόλαος και Ανδρέας Λιγδόπουλος Ο.Ε.», κατά του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

 

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 


