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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 
Μαΐου   έτους 2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα 
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής των οχημάτων με 
αρ.κυκλ.ΚΗΥ2413,ΚΗΙ2328,ΜΕ84618.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του φορτηγού οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΗ4349.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΙ2381.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής των μηχανημάτων έργου με 
αρ.κυκλ.ΜΕ50412,ΜΕ119556.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε Οιτύλου 2019».
6. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε Αν. 

Μάνης  2021».
7. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης του έργου  με τίτλο: 

«Αντιμετώπιση προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας και  καταπτώσεων πρανών οδών 
συνέπεια των πυρκαγιών και των  καιρικών συνθηκών 2021», με την διαδικασία της 
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απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118  του ν. 4412/2016, β) έγκρισης της 
αριθμ. 63/2021 τεχνικής μελέτης του έργου προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ  και γ) 
καθορισμού όρων πρόσκλησης.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής «Μίσθωση φωτοτυπικών 
μηχανημάτων γραφείου».

9. Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Συμβολαιογράφου για την υπογραφή 
Συμβολαιογραφικής Πράξης σύστασης Χρησιδανείου επί του Πνευματικού  Κέντρου 
Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Γυθείου-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την Υπογραφή της 
Συμβολαιογραφικής πράξης.. 

10. Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας της υπηρεσίας «διασφάλιση ποιότητας και 
ποσότητας πόσιμου ύδατος Δήμου Ανατολικής Μάνης».

11. Έγκριση πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής 
σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τους σκοπούς του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 
σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                       Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                                Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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