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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 15 η του μηνός Μαρτίου  έτους 2022, ημέρα  
Τρίτη και ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την «κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στον οικισμό Γερολιμένα  Δήμου Ανατολικής Μάνης ».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
συνεχιζόμενης σύμβασης από το έτος 2021  ».

3. Λήψη απόφασης σχετικά με ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα   
για την κάλυψη εποχιακών αναγκών.

5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 
«Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του απορριμματοφόρου οχήματος με 
αριθ.κυκλ.ΚΗΙ2301».
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8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με τίτλο Λήψη   
«Ασφάλιση καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος  με αριθ.κυκλ.ΚΗΗ7422».

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας    με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του απορριμματοφόρου οχήματος με 
αριθ.κυκλ.ΚΗΙ2328».

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας    με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του απορριμματοφόρου οχήματος με 
αριθ.κυκλ.ΚΗΥ2407».

11. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης Πρακτικού ΙI Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου με τίτλο 
«Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης ».

12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Οδοποιία Δ.Ε Ανατ. Μάνης 2021  ».

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Ολοκλήρωση Αναπλάσεων Τ.Κ Αρεόπολης  ».

14. Λήψη απόφασης περί ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 
του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης 
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.» με Α/Α 151291.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ.5/28-2-2022 Απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α  σχετικά 
με αίτηση χρηματοδότησης από Κ.Α.Π έτους 2022.

16. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη περαιτέρω ένδικων  μέσων κατά της 
αριθ.52/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γυθείου.

17. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Περιβαλλοντικού 
Ιστορικού Συλλόγου του Δήμου Ανατολικής Μάνης «η Χώρα της Μάνης ».

18. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης «ΜΑΝΗ 21ος Αιών».

                                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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