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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  28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

 
1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία 

Δ.Ε Οιτύλου 2018  ».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικών Ι.Α & Ι.Β  του ανοικτού διαγωνισμού  του έργου 
με τίτλο: «Αποπεράτωση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου 
Αρεόπολης ». 

3.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικών Ι.Α & Ι.Β  του ανοικτού διαγωνισμού  του έργου 
με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ Κότρωνα  ». 

4. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης    του έργου με τίτλο 
« Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων 2021».

5. Λήψη απόφασης «περί ανάκλησης της αριθ. 520/2021 Α.Ο.Ε με θέμα «Αντιμετώπιση 
προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας και καταπτώσεων πρανών οδών συνέπεια των πυρκαγιών 
και καιρικών συνθηκών 2021».

6. Λήψη απόφασης περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την 
ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Υποδομών Ύδρευσης λόγω πυρκαγιάς 22-23 
Αυγούστου 2020 ».
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7. Διόρθωση της με αριθ. 60 /2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
έτους 2022», έγκριση της σχετικής Απόφασης Δημάρχου και μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.

8. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή Υπολόγου πάγιας προκαταβολής.

9. Περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», άξονας 
προτεραιότητας 2Α  «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – 
ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » στη  πρόσκληση με τίτλο «κατάρτιση και απόκτηση 
εργασιακής/επαγγελματικής  εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη (ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ) ».

10. Έγκριση της υπ. αριθμ. 10/2021 Μελέτης με τίτλο "Παραγωγή και προμήθεια προωθητικού 
υλικού (βιβλία ιστορικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής σημασίας)".

11. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της 
άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσια υγείας εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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