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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 2 η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2022, ημέρα    
Τρίτη και ώρα 11:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  σχετικά με « Σύνταξη οικονομικών 
καταστάσεων έτους 2021 Δήμου Ανατολικής Μάνης ».

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  σχετικά με «Συνδρομή στη ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΤ».

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  σχετικά με «Συνδρομή στην 
Ηλεκτρονική Βάση  Πληροφοριών της Εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ».

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής  σχετικά με «εργασίες καθαρισμού 
αυτοφυούς βλάστησης οικοπέδων (βάσει του άρθρου 94 παρ.1 περ.26 εδάφιο β΄του 
Ν.3852/2010)».

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με Ένταξη πράξης «Κατάρτιση και απόκτηση 
εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη » με κωδικό ΟΠΣ 
5132701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με Ένταξη πράξης «Ανάπλαση Τ.Κ Οιτύλου» με κωδικό 
ΟΠΣ 5167841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Πελοπόννησος 2014-2020».

7. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «Εργασίες Διαχείρισης Απορριμμάτων »
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8. Ανάθεση σε Νομικό για γνωμοδότηση σχετικά με Αίτηση Διαταγής Πληρωμής   της  Εταιρείας με 
την επωνυμία « Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

9. Ανάθεση σε Νομικό για ενέργειες  σχετικά με  την αριθ.219/2022 Απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Τρίπολης.

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                          Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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