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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 15η  του μηνός Ιουνίου  έτους 2022, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ολοκλήρωση Αναπλάσεων Τ.Κ Αρεόπολης ».

2. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου ».

3. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Δημιουργία Δημοτικών Οδών στον 
Ακούμαρο Γυθείου ».

4. Περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Σχολικού Κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης » .

5. Έγκριση της αριθ.7/2022 Μελέτης με τίτλο  «Εορτασμός Γιορτής Διρού».

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  σχετικά με «Μεταφορά 
εκπροσώπων σε εκδηλώσεις».
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7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  για «ανταλλακτικά και υλικά 
συντήρησης Η/Υ εφαρμογών λογισμικού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού».

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής «προμήθεια γραφικής ύλης».

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με φιλοτέχνηση Μνημείου Μικρασιατών και 
Ποντίων προσφύγων Γυθείου.

10. Καθορισμός αριθμού ατόμων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα.

11. Ανάθεση σε Νομικό για εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Μάνης σχετικά με την αίτηση 
της Ανδρεάκου Σταυρούλας και λοιπών Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ κατά του Δήμου Ανατολικής 
Μάνης ».

                                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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