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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 12η  του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα   Παρασκευή και ώρα 10:00  για 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  σχετικά  με πληρωμή  Τελών χαρτοσήμου και 
ΟΓΑ χαρτοσήμου για σύσταση χρησιδανείου επί ακινήτου.

2. Σχετικά με αμοιβή συμβολαιογράφου για σύνταξη χρησιδανείου συμβολαίου 
επί ακινήτου.

3. Ορισμός υπαλλήλων ως υπεύθυνων λογαριασμών και εισηγητών 
εκκαθάρισης για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του οχήματος με 
αριθ.κυκλ. ΚΗΗ6564».

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

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής σχετικά με 
«Συνδρομή στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ».
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7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής σχετικά με 
«Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών της Εταιρείας 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ».

8. 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)».

9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 269/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
που αφορούσε τις «Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών 
αναγκών των Δημοτών των άγονων γραμμών».

10. Έγκριση της 28/2022 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με 
τις «Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των 
Δημοτών των άγονων γραμμών», την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού 
και τον καθορισμό του τρόπου επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας.

11.  Σχετικά με κατάρτιση των όρων και καθορισμό του τρόπου επιλογής του 
αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή και προμήθεια 
προωθητικού υλικού (βιβλία ιστορικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής 
σημασίας)».

12. Σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, του Ν.Π. 
ΟΚΠΑΠΑ, σχετικά με τις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή ΟΤΑ.

13. Σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, του Ν.Π. 
ΟΚΠΑΠΑ, που αφορά ενίσχυση Κ.Α. με τίτλο Προμήθεια αθλητικού υλικού (ΚΔΑΠ).

14. Σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, του Ν.Π. 
ΟΚΠΑΠΑ, που αφορά ενίσχυση Κ.Α. με τίτλο Συντήρηση-επισκευή κτιρίων Παιδικών 
Σταθμών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ).

15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2022 Μελέτης με τίτλο «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΡΑΒΟΥ».

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής σχετικά με 
«Μίσθωση συστήματος πρόσβασης στην θάλασσα για Α.Μ.Ε.Α.».

17.  Σχετικά με κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση 
Οικισμού Γυθείου».

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
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                                                                          Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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