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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  28η του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022, 
ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της αίτησης 
διαταγής πληρωμής της εταιρείας  Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  , ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά Έφεση  Σταματούλας 
Πατρικουνάκου κλπ 3   , ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά Αίτηση Ακυρώσεως 
του Μιχαήλ Παρασύρη  , ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά Έφεση  του 
Ελευθερίου Σαμιώτη   , ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας .

5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά Έφεση του Γεωργίου 
Τσατσούλη  κλπ 6   , ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη περαιτέρω ένδικων  μέσων κατά της αριθ. 
219/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης .
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7. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά Αγωγή του Κυριάκου 
Θωμάκου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά Αγωγή του 
Μαυροειδή Ψαλτάκου ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με Εξώδικη 
Δήλωση-Πρόσκληση-Διαμαρτυρία  των Θ.Τσιγκάκου, Γ.Μουρκόγιαννη, Δ. Χωρίκη .

10. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με Αίτηση 
της Άννας Γερολυμάτου .

11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά Αίτηση ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (Ακυρωτική Διαδικασία).

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την Ανάπλαση οικισμού Γερολιμένα .

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική 
προστασία Δ.Ε Σμύνους.

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική 
προστασία Δ.Ε Γυθείου.

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την Οδοποιία  Δ.Ε Οιτύλου & Δ.Ε Ανατ. Μάνης .

16. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού (Β΄Τρίμηνο )

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής σχετικά με «Παροχή Γενικών 
Υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) Δήμου 
Ανατολικής Μάνης».

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής σχετικά με «Προμήθεια νέων 
εφαρμογών λογισμικού».

19. Έγκριση της αριθ.54/13-09-2022 απόφασης του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, με θέμα «Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022 για ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Αποδοχές συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ΚΔΑΠ ».  

20. Έγκριση της αριθ.55/13-09-2022 απόφασης του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, με θέμα «Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για ενίσχυση κωδικού με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές (ΣΟΧ) 
ΙΚΑ» .  
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21. Έγκριση της αριθ.33/11-07-2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου , με θέμα 
«Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού » .  

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΚΗΙ 2391.

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΚΗΙ 2384.

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΚΗΙ 2380.

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΚΗΙ 2385.

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΑΜ 56558.

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΚΗΙ 2319.

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΚΗΥ 2413.

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΚΗΙ 2382.

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής του οχήματος με αριθ .κυκλ. ΜΕ 84868.

31. Κατάρτιση των όρων του Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Αναπλάσεις 
Διαμορφώσεις Δ.Ε Οιτύλου & Ανατολικής Μάνης 2022».

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων στον 
οικισμό Λιμενίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης  »

33. Έγκριση Πρακτικού Ι Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες για την 
εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών των Δημοτών των άγονων γραμμών  ».

34. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού. της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 12m3».
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35. Λήψη απόφασης για την  διάλυση της αριθ.14265/07-12-2020 σύμβασης του έργου 
«Αναπλάσεις -κατασκευές Δ.Ε Γυθείου 2018».

36. Κατάρτιση των όρων και καθορισμός του τρόπου επιλογής του αναδόχου του διαγωνισμού με 
τίτλο « Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και πτυσσόμενων πύργων φωτισμού ».

37. Κατάρτιση των όρων και καθορισμός του τρόπου επιλογής του αναδόχου του διαγωνισμού με 
τίτλο « Προμήθεια Διακόσμου-Στολιδιών ».

38. Κατάρτιση των όρων και καθορισμός του τρόπου επιλογής του αναδόχου του διαγωνισμού με 
τίτλο « Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών ».

                                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
                                                                       Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
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