
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62878f642b1cceec6f802a9e στις 20/05/22 15:54

                 
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 24 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. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης Πρακτικού ΙI Επιτροπής Διαγωνισμού  της προμήθειας  με τίτλο 
« Προμήθεια οικολογικών βυθυζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 
απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης  ».

2. Ανάθεση σε Νομικό για εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Μάνης σχετικά με την αίτηση της 
Ανδρεάκου Σταυρούλας και λοιπών Υπαλλήλων ΙΔΟΧ κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης .

3. Ανάθεση σε Νομικό για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την εξέταση ένστασης ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

4. Ανάθεση σε Νομικό για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Αγησιλάου Κοντολέφα.

5. Ανάθεση σε Νομικό για εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Μάνης σχετικά με την κλήση 
Γεωργίου Κουνέλη κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης .

6. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών από την πυρκαγιά 22-
23 Αυγούστου 2020».

7. Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  για την συμμετοχή και ένταξη του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης στο  πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  -  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 
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4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και 
λοιπές διατάξεις»

8. Διόρθωση της αριθ.171/2020 Α.Ο.Ε με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ΄αριθ.37/2020 μελέτης για το έργο : Ολοκλήρωση Αναπλάσεων Τ.Κ Αρεόπολης ».

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης 
Κοιμητηρίων Δ.Ε Γυθείου».

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης 
Κοιμητηρίων Δ.Ε Σμύνους ».

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης 
Κοιμητηρίων Δ.Ε Οιτύλου».

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης 
Κοιμητηρίων Δ.Ε Ανατολικής Μάνης ».

                                                                                            

                                                                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                               Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                                                        Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 
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