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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 19η του μηνός Απριλίου  έτους 2022, ημέρα 
Μ. Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών 
πυροπροστασίας έτους 2022.

2. Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις Διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου 2021».

3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Τμήματος  Χ.Ζ.Λ 
Γυθείου (από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή με νήσο Κρανάη)».

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε Οιτύλου 2021»

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες σύνταξης φακέλου 
χρηματοδότησης για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση εγκαταστάσεων  καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης 
Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης 
πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ανατολικής Μάνης .
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8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και 
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «Πάρνωνας Α.Ε » για την προετοιμασία, ωρίμανση και 
υλοποίηση έργων Δήμου Ανατολικής Μάνης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

9. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2022 για τις ανάγκες του Δήμου.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με τίτλο «Συνδρομή 
RKT Υπηρεσιών από HEPOS»

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία «Συντήρηση και 
Αναβάθμιση Εφαρμογών Λογισμικού».

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία «Συνδρομή σε 
ΔΗΜΟΣ-ΝΕΤ».

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «Λοιπές 
παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π)  για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
της Δημοτικής Αστυνομίας  ».

14. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε Νομικό για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με  αίτηση 
Παντελεάκου Νικολάου του Θωμά.

15. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε Νομικό για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αγωγή 
Αριστοτέλη Μπούρου κατά του Δημοσίου.

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ.40/2022 Απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΜ

                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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