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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 7 η του μηνός Ιουνίου  έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  14: 00  
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 20/27-05-2022 Απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α  σχετικά με 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σχετικά με τακτοποίηση οφειλών 
προηγούμενου έτους .

2. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε Γυθείου 2020».

3. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε Ανατολικής Μάνης  2021».

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο ετήσια συνδρομή λειτουργίας 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων Δήμου.

5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και Δήμου Ανατολικής 
Μάνης για την υλοποίηση πρότασης με  αντικείμενο: «Πιλοτικό Πρόγραμμα Συλλογής Λοιπών 
ανακυκλωσίμων Αστικών Αποβλήτων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και 
Κρήτης ».

6. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων 
Προγράμματος ΟΑΕΔ. 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας
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8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την ενίσχυση κωδικού με τίτλο «τέλη κυκλοφορίας          
μεταφορικών μέσων - οχημάτων» της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.

9. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού σχετικά με την ενίσχυση κωδικού με τίτλο «Επισκευή κάδων 
απορριμμάτων».

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή ΟΤΑ

11. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2021 (δ’ τρίμηνο).

12. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2022 (α’ τρίμηνο).

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

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο «Δαπάνες εξοπλισμού 
εθελοντικών ομάδων Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών».

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση 
αναβατορίου στην οδό Λαρυσίου».

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων Δ.Ε Γυθείου».

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων Δ.Ε Σμύνους».

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων Δ.Ε Οιτύλου».

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και 
διαμόρφωσης Κοιμητηρίων Δ.Ε Ανατολικής Μάνης».

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο « Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν από θεομηνία σε οικογενειακούς τάφους εντός Κοιμητηρίου Γυθείου».

21. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Ομίλου Νέων Γυθείου «Ο 
ΛΑΚΩΝΑΣ».

                                                                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                               Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                                          Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 
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