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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. Τζανέτο Φιλιππάκο
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  8 η του μηνός 
Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, 
στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς.

2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά 22-23 Αυγούστου 2020 ».

3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Αναπλάσεις Κατασκευές Δ.Ε Γυθείου 2018 ».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού I του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  
«Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε Γυθείου 2021».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού I του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  
«Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού IΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  
«Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ Κότρωνα».
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7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού συμβάσεων Δημοσίων 
Έργων έτους 2022.

8. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης της αριθ. 10/2021 επικαιροποιημένης μελέτης με 
τίτλο "Παραγωγή και προμήθεια προωθητικού υλικού (βιβλία ιστορικής, πολιτισμικής 
και πολιτιστικής σημασίας)».

9. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης  της αριθ. 63/2020  επικαιροποιημένης μελέτης με 
τίτλο « Προμήθεια απορριματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 12 m3 ».

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση  πρακτικού 1 του ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων  για το έτος 2022".

11. Λήψη απόφασης περί υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»  άξονας προτεραιότητας 4 «ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός-
συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» στην πρόσκληση 
με τίτλο «αναβάθμιση/ βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση οδικής ασφάλειας».

12. Τροποποίηση της αριθ. 446/2021 ΑΟΕ με θέμα «Λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων Κοιμητηρίων δήμου Ανατολικής 
Μάνης, για το οικονομικό έτος 2022.» 

13. Συμπλήρωση της αριθ.352/2020 Α.Ο.Ε.

14. Λήψη απόφασης περί αιτήματος παράτασης για το έργο «Πολυεπίπεδη ψηφιακή 
προβολή-Ζωντανεύοντας την ιστορία».

 
 

                                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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