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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 17 η του 
μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού I του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  
«Ανάπλαση Τμήματος Χ.Ζ.Λ Γυθείου (από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή με Νήσο 
Κρανάη)».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού IΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  
«Αποπεράτωση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου 
Αρεόπολης».

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού IΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  
«Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2020».

4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως 
Γυθείου  ».

5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δήμου Ανατολικής Μάνης 2021 ».

6. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης  της αριθ. 68/2021  μελέτης με τίτλο « Αναπλάσεις 
οικισμού Γυθείου ».
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7. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την υπεράσπιση ποινικής υπόθεσης 
Δημοτικού Συμβούλου και Υπαλλήλου.

8. «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022».

                                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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