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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 5η του μηνός Απριλίου  έτους 2022, ημέρα  
Τρίτη και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:
 

1. Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο για παραχωρήσεις απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια  με τίτλο 
«Προμήθεια πασχαλινών & χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών φωτιστικών» .

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την εργασία  με τίτλο 
«Συντήρηση, επιδιόρθωση, βιβλιοδεσία, βιβλίων και Πινάκων Μητρώων Αρρένων Δήμου 
Ανατολικής Μάνης».

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων  Δ.Ε. Γυθείου»

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων  Δ.Ε. Σμύνους»

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων  Δ.Ε. Οιτύλου»
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7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων  Δ.Ε. Ανατ.Μάνης »

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
αποψίλωσης οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά Δημοτικών χώρων  Δ.Ε. 
Γυθείου ».

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
αποψίλωσης οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά Δημοτικών χώρων  Δ.Ε. 
Οιτύλου ».

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
αποψίλωσης οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά Δημοτικών χώρων  Δ.Ε. Ανατ. 
Μάνης ».

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εργασίες καθαρισμού και 
αποψίλωσης οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά Δημοτικών χώρων  Δ.Ε. 
Σμύνους »

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια  με τίτλο 
«προμήθεια λοιπών υλικών».

13. Έγκριση της υπ. αριθ. 6/2022 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 
«Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  ».

14. Έγκριση της υπ. αριθ. 7/2022 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 
«Διαμόρφωση αίθουσας -Απαιτήσεις ΑΜΕΑ » του ισόγειου κτιρίου επί της Βασιλέως Παύλου 
27.

15. Έγκριση της υπ. αριθ. 1/2022 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας   με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών   ».

16. Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος » 
Άξονας προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού -
Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» στην πρόσκληση με τίτλο «Παροχή Εξατομικευμένων 
Υπηρεσιών Υγείας κατ΄οίκον προς ευπαθείς ομάδες της περιοχής παρέμβασης ».  (ΟΧΕ 
ΜΑΝΗΣ).

17. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση Πνευματικού Κέντρου και Εκσυγχρονισμός κεντρικής αίθουσας ».

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την τακτοποίηση οφειλών παροχών ένδυσης 
προσωπικού (αφορά την προμήθεια γάλακτος 2021).

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τις εργασίες  διαχείρισης απορριμμάτων.
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20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λοιπών 
εξαρτημάτων Δ.Ε Γυθείου & Σμύνους και την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λοιπών 
εξαρτημάτων Δ.Ε Οιτύλου & Ανατολικής Μάνης. 

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη 
δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και λοιπών 
αναλωσίμων στα πυρόπληκτα νοικοκυριά .

                                                                        
                                                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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