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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 12η 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 όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών  και 
διαδικασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, προς 
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, κατόπιν διαγωνισμού και έναντι ανταλλάγματος, για 
τος σκοπούς του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ1864/Β/2020), σε θέσεις αιγιαλού- 
παραλίας Δήμου Ανατολικής Μάνης . 

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε Γυθείου 2020»

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λοιπών 
εξαρτημάτων Δ.Ε Γυθείου & Σμύνους. 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λοιπών 
εξαρτημάτων Δ.Ε Οιτύλου & Ανατολικής Μάνης. 

5. 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).

6. Περί υποβολής προτάσεων  χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος » 
Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 
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στο περιβάλλον » στην πρόσκληση με τίτλο «Προώθηση Προβολή Φυσικής και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς ».

7. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση  δύο αιτήσεων 
περί χορήγησης στοιχείων σε φορέα του Εξωτερικού .

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια 
τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς».  

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αρ.κυκλ.ΜΕ96982.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ελαστικών για το 
όχημα με αρ.κυκλ.ΚΗΥ2407.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του απορριμματοφόρου οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΗ4326.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΗ4331.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Εργασίες εκπόνησης 
μηχανολογικών μελετών για τις ανάγκες ταξινόμησης οχημάτων Δήμου » (ΚΑ 20.6117.0001 )

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Εργασίες εκπόνησης 
μηχανολογικών μελετών για τις ανάγκες ταξινόμησης οχημάτων Δήμου » (ΚΑ 70.6117.0010 )

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «κατασκευή-
αποξήλωση εξεδρών για εκδηλώσεις».  

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Γιορτή Λουλουδιών».  

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Εκδηλώσεις Μεγάλης 
Εβδομάδας και εορτασμού του Πάσχα». 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Ηχητική κάλυψη 
εκδηλώσεων».  

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «επισκευή συντήρηση 
αναβατορίου στην οδό Λαρυσίου ».

20. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Γυμναστικού Συλλόγου του Δήμου Ανατολικής Μάνης 
«Πανγυθεατικός ».
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21. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας  του Δήμου Ανατολικής 
Μάνης .

22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τακτοποίηση οφειλής της υπηρεσίας με τίτλο 
«εργασίες ιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τακτοποίηση οφειλής της προμήθειας με τίτλο 
«προμήθεια φυτών και δεντρυλλίων ».

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

                                                                          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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