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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 1η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2022, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την  κατάρτιση των όρων και τον καθορισμό  του τρόπου επιλογής 
αναδόχου  του διαγωνισμού για την εκτέλεση της   προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση».

2. Έγκριση Πρακτικού Ι Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας 
Καστάνιας».

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 
του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Ανατολικής 
Μάνης» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: 
«ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

4. Έγκριση 2ης Επικαιροποίησης  Μνημονίου Συνεργασίας  για την υλοποίηση της Πράξης 
με τίτλο «κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω 
πρακτικής άσκησης στη Μάνη (ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ)».
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5. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση Πράξης με τίτλο «κατάρτιση και απόκτηση 
εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη (ΟΧΕ 
ΜΑΝΗΣ)».

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για  «Συμμετοχή  σε  Διεθνείς 
Παιδικούς Αγώνες».

7. 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».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 27/20-06-2022 Απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α  σχετικά 
με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 «προμήθεια λοιπών υλικών 
(Παιδικοί ΕΣΠΑ) ».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 28/20-06-2022 Απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α  σχετικά 
με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022  «συντήρηση -επισκευή κτιρίων 
Παιδικών Σταθμών (Παιδικοί ΕΣΠΑ) ».

                                                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                          Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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