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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  21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Ανατολικής Μάνης » .

2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία 
Δ.Ε Οιτύλου 2019  ».

3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις 
Διαμορφώσεις Δ.Ε Οιτύλου 2021  ».

4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία 
Δημοτικών Οδών στον Ακούμαρο Γυθείου  ».

5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις 
Διαμορφώσεις ΔΕ Ανατολικής Μάνης 2021 ».

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  
«Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας πυρόπληκτης περιοχής Δήμου Ανατολικής Μάνης από 
τις πυρκαγιές Αυγούστου 2020 ».

7. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση 
προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας και καταπτώσεων πρανών οδών συνέπεια των πυρκαγιών 
και των καιρικών συνθηκών 2021».
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8. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  του έργου με 
τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 
2021 στη Δ Ε Σμύνους», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ.γ΄της παρ.2 του 
άρθρου 32 του ν.4412/2016 .

9. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης    του έργου με 
τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 
στη Δ Ε Οιτύλου», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ.γ΄της παρ.2 του 
άρθρου 32 του ν.4412/2016.

10. Λήψη απόφασης περί α)  έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης   του έργου με 
τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 
στη Δ Ε Γυθείου», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ.γ΄της παρ.2 του 
άρθρου 32 του ν.4412/2016 .

11. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του 
έργου «Ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ Λιμένος Γυθείου (από είσοδο λιμένα Γυθείου μέχρι 
συμβολή με Νήσο Κρανάη )».

12. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα Αναδόχου του έργου «κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου». 

13. Λήψη απόφασης σχετικά με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας 
διαγωνισμού «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022».

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθ.38/2020 μελέτης του τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων 
κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης», τον καθορισμό 
του τρόπου επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού 
για την εκτέλεση της προμήθειας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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