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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                                   
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 20 η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2022, ημέρα    
Τετάρτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Έγκριση της αριθ.28/2022 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες για την Εξυπηρέτηση των 
Συγκοινωνιακών αναγκών των Δημοτών των άγονων γραμμών », επιλογή της διαδικασίας 
ανάθεσης της σύμβασης της παροχής της υπηρεσίας αυτής και έγκριση συγκρότησης επιτροπής.

2. Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Σμύνους από την πυρκαγιά  2021  ».

3. Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και 
αγροτικής οδοποιίας   από την πυρκαγιά του 2021 Δ.Ε Οιτύλου ».

4. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
στον οικισμό Γερολιμένα ».

5. Έγκριση Πρακτικού 3 Επιτροπής Διαγωνισμού  της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια 
οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε 
κάδους κοινής χρήσης ».

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με « Μίσθωση συστήματος πρόσβασης στην θάλασσα 
για ΑΜΕΑ». 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest»  
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8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Εικονική περιήγηση και αυτοξενάγηση στο Κέντρο 
Πολιτισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης ».

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Υπηρεσίες  Συμβούλου της Πράξης ‘Δράσεις 
ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης ’».

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με «Ανάπλαση οικισμού Γυθείου».

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με « Παροχή γενικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του 
Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ανατολικής Μάνης».

12. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

13. Περί της ενταχθείσας Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Απόκτηση Εργασιακής / Επαγγελματικής 
Εμπειρίας μέσω Πρακτικής Άσκησης στην Μάνη, (ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ », Άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων 
Ανθρώπινου Δυναμικού .Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση  »

14. Περί υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
» που χρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΟ «SUB 2 – 
16331- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ » που είναι ενταγμένο στον άξονα 4.6 
«ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ».

15. Έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου 1 με τίτλο «Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων MANIFEST» της πράξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων MANIFEST».

16. Σχετικά με «Ανάδειξη του Ιστορικού – Πολιτισμικού Πλούτου του παραδοσιακού οικισμού της 
Καστάνιας.

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  σχετικά με «Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σύνταξης φακέλου χρηματοδότησης για την χωροθέτηση και αδειοδότηση 
εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων ».

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  σχετικά με «Συντήρηση λειτουργίας 
ιστότοπων  Δήμου Ανατολικής Μάνης».

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 
«Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου». 

20. Ανάθεση σε Νομικό για γνωμοδότηση σχετικά με την Αγωγή   της  Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία « OPTIMUM VALUE A.E,  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                          Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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