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

1. Ορισμός Επιτροπής Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου 1 με τίτλο 
«Διοργάνωση Εκδηλώσεων MANIFEST» της πράξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων 
MANIFEST».

2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε Ανατολικής Μάνης».

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ.κυκλ.ΚΗΙ2381».

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ.κυκλ.ΚΗΙ2328».

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  με τίτλο «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ.κυκλ.ΚΗΥ2413».

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ.κυκλ.ΚΗΙ2385».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ.κυκλ.ΚΗΙ2382».
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8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας    με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του μηχανήματος έργου με 
αριθ.κυκλ.ΜΕ33807».

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με 
αριθ.κυκλ.ΚΗΥ2420».

10.   Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας    με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του μηχανήματος έργου με 
αριθ.κυκλ.ΜΕ50412».

11. Περί υποβολής πρότασης στην πρόσκληση με  τίτλο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των 
ΟΤΑ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός Πρόσκλησης: 08_ΕΠΑΝΕΚ)

12. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου για το έργο με τίτλο  «Εικονική 
Περιήγηση και Αυτοξενάγηση στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης  » στο 
πλαίσιο του Ε.Π Πελοπόννησος 2014-2020 .

13. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας για το έργο με 
τίτλο «Εικονική Περιήγηση και Αυτοξενάγηση στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ανατολικής 
Μάνης  » στο πλαίσιο του Ε.Π Πελοπόννησος 2014-2020 .

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                          Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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