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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 Σεπτεμβρίου  έτους 2022, 
ημέρα   Δευτέρα και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθ.120/2022 Α.Ο.Ε και λήψη νέας σχετικά με 
πρόσληψη πληρεξουσίου Δικηγόρου για γνωμοδότηση δυο αιτήσεων περί χορήγησης 
στοιχείων σε φορέα του Εξωτερικού.
  

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθ. 67/2022 Α.Ο.Ε σχετικά με συγκρότηση 
επιτροπών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

3.   Σχετικά με κατάρτιση των όρων και καθορισμό του τρόπου επιλογής του αναδόχου του 
διαγωνισμού με τίτλο « Ενέργειες Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων 
» Α/Α 1 της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας 
μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη» με κωδικό ΟΠΣ 5132701.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής σχετικά με «προμήθεια εφαρμογής 
και απαιτούμενου εξοπλισμού για την Ηλεκτρονική Διακίνηση και Διαχείριση Εγγράφων»

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του 
δημοσίου τομέα έτους 2023. 
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7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής των ποσών αναθεωρήσεων του 4ου & 5ουλογαριασμού του 
έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά 22-23 Αυγούστου 2020».

8. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού. της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 12m3».

                                                            Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                       Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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