
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,   26-08-2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:   11294 

                                                                                              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 

30η του μηνός Αυγούστου 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 την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 

που προκαλούνται από θεομηνίες και έκτακτα γεγονότα. 

2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολι-

κού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 40/2021 τεχνικής μελέτης και κατάρ-

τιση των όρων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων 2021». 

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

τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ και πολυμηχανημάτων». 

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

τίτλο «Προμήθεια πινακίδων και καθρεφτών». 



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

τίτλο «Προμήθεια τροχών κάδων απορριμμάτων». 

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

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

8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμε-

τώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α /́15-01-2021). 

 

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 


