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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 31 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. Ανάθεση σε Νομικό για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με καταπάτηση Δημοτικού 
Κοινόχρηστου χώρου στον Άγιο Κυπριανό  .

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την 5740/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

3. Λήψη απόφασης περί 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 απευθείας ανάθεσης του άρθρο 
118 Ν.4412/2016.

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

5. Λήψη απόφασης περί σύναψη Προγραμματικής για το έργο «Παροχή εξατομικευμένων 
υπηρεσιών υγείας κατ΄οίκον προς ευπαθείς ομάδες του Δήμου Ανατολικής Μάνης ».

6. Ορισμός μελών  κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την 
πράξη «κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Γερολιμένα Δήμου 
Ανατολικής Μάνης ». 
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7. Ανάθεση σε Νομικό για εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Μάνης  σχετικά με την αίτηση 
των Δημητρίου Μπαγετάκου & Σταυρούλας Λαγογιάννη κατά  του Δήμου Ανατολικής Μάνης

8. Ανάθεση σε Νομικό για εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Μάνης σχετικά με την Αγωγή   
της  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΝ «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο GYTHEION HOTEL ή 
GYTHEION OLIVE PRODUCTS S.A » κατά  του Δήμου Ανατολικής Μάνης , κ.λ.π 6  .

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ.19/23-05-2022 Απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α  σχετικά 
με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σχετικά με τακτοποίηση οφειλών 
προηγούμενου έτους .

10. Αναμόρφωσης προϋπολογισμού για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον 
οικισμό Γερολιμένα  Δήμου Ανατολικής Μάνης .  

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τη συμπληρωματική απόφαση απόδοσης ΚΑΠ 
μηνός Μαρτίου 2022.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με «Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων».

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. 

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με  ενίσχυση κωδικών Πάγιας Προκαταβολής .

                                                                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                               Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                                         Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 
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