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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  14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με έσοδα προγραμματικής σύμβασης για το έργο: 
«Ανάπλαση Τμήματος Χ.Ζ.Λ Γυθείου». (Από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή με νήσο Κρανάη). 
Β΄ φάση βάσει προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ανατ.Μάνης.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικού «εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και ταμεία». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια ελαστικών για 
τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου .

4. Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Ανατολικής Μάνης».

 
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή κεκλιμένου επίπεδου 

καθέλκυσης μικρών σκαφών στη Δ.Κ Γυθείου ». 

6. 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
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7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ.480/2021 Α.Ο.Ε σχετικά με αίτημα Παναγιώτη 
Ανδρεάκου και ΣΙΑ Ε.Ε.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου σύμφωνα με το 
αρ.37 Ν4807/2021.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ.101/2021 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π Ο.Κ.Π.Α.Π.Α  
με θέμα «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού σχετικά με ενίσχυση κωδικού δημοσίευσης 
προκηρύξεων"

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου μηνός 
Νοεμβρίου.

11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την υπόθεση  
Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής .
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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