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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 17 η του μηνός Μαΐου   έτους 2022, ημέρα Τρίτη    
και ώρα  13: 00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση 
Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης», στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Παιδικών 
Χαρών Δήμου» .

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 
θεομηνία σε οικογενειακούς τάφους εντός Κοιμητηρίου Γυθείου» .

4. Ανάθεση σε Νομικό για εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Μάνης σχετικά με την Αγωγή 
Αριστοτέλη Μπούρου κατά του Δημοσίου.

5. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο για γνωμοδότηση δυο αιτήσεων περί χορήγησης στοιχείων 
σε φορέα του Εξωτερικού.

6. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο για γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση Μαρίας συζ. Βασ. 
Χαραλάμπους.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΙ2380.
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8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής των οχημάτων  με αρ.κυκλ.ΚΗΗ4307 & ΚΗΙ2386.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του μηχανήματος έργου με αρ.κυκλ.ΜΕ50412.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΥ2413.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του φορτηγού οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΙ2390.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής «επισκευή βλαβών κοινοχρήστων 
ποδηλάτων» Δήμου Ανατολικής Μάνης.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας «Ασφάλιση  φορτηγού 
οχήματος».

14. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία  Δ.Ε Σμύνους».

15. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνίες Δήμου 
Ανατολικής Μάνης   2021».

16. Κατάρτιση των όρων του Διαγωνισμού για δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας 
Καστάνιας».

17. Πρόσληψη πέντε ναυαγοσωστών με τετράμηνη σύμβαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 
Σεπτέμβριο 2022.

18. Έγκριση τεχνικής περιγραφής για την εκδήλωση «Πανγυθειάδα - Γύρος Πόλης».

19. Έγκριση τεχνικής περιγραφής για «δαπάνες διαμονής φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών».

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για συνδρομή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες 
Σημαίες».

                                                                          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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