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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          

                                                                                                     
ΠΡΟΣ:                                                                                                                      
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Γεώργιο Καπασούρη –Σεψάκο 
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 αναπληρωματικό 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 Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την  1η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθ.93/2021 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π- Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
σχετικά με «αναμόρφωση του προϋπολογισμού σχετικά με ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας».

2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο προϋπολογισμού 2021 (β΄ τρίμηνο).

3. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο προϋπολογισμού 2021 (γ΄ τρίμηνο).

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την 
περ.α΄της παρ.2 του ν.4412/2016 του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών καταστημάτων 2021» 
του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

5. Λήψη απόφασης για την   κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του 
έργου «Αποκατάσταση Πνευματικού Κέντρου και εκσυγχρονισμός κεντρικής αίθουσας».

6. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου 
«Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης λόγω πυρκαγιάς 22-23 Αυγούστου 2020».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθ.1/2021 μελέτης του τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου και Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια τροφίμων 2022»,τον 
καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και κατάρτιση των όρων του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας.
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8. Λήψη απόφασης για την «απευθείας ανάθεση καυσίμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών»

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Ανάπλαση οικισμού Καστάνιας».

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τις αποδόσεις εργοδοτικών εισφορών.

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τις αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής της προμήθειας-υπηρεσίας 
«Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις».

13. Λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

14. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 
ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 στη ΔΕ Σμύνους», με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ.γ΄της παρ.2 του άρθρου 32 του 
ν.4412/2016, β) έγκριση της αριθ.56/2021 τεχνικής μελέτης του έργου προϋπολογισμού 
839.000,00 ευρώ και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης.

15. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 
ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 στη ΔΕ Οιτύλου», με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ.γ΄της παρ.2 του άρθρου 32 του 
ν.4412/2016, β) έγκριση της αριθ.57/2021 τεχνικής μελέτης του έργου προϋπολογισμού 
998.000,00 ευρώ και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης.

16. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 
ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 στη ΔΕ Γυθείου», με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ.γ΄της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016, 
β) έγκριση της αριθ.55/2021 τεχνικής μελέτης του έργου προϋπολογισμού 1.119.000,00 ευρώ 
και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης.

17. Περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», άξονας 
προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο 
Περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της Ελκυστικότητας των Χώρων Φυσικής και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς » (το οποίο αφορά στην 
Ανάπλαση Οικισμού Βάθειας).

18. Περί υποβολής προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», άξονας 
προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο 
Περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Προώθηση-Προβολή Φυσικής και Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς  » (το οποίο αφορά στην Εικονική Περιήγηση στο ΚΠΑΜ).

19. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα Παναγιώτη Ανδρεάκου και ΣΙΑ Ε.Ε

20. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα Νικολάου Τσαπάρα του Ισιδώρου.
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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