ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο, 2 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 2076

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Ελένη Δρακουλάκου
κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη
κ. Γεώργιο Καπασούρη – Σεψάκο
κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη
κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο
κ. Πέτρο Πατσάκο
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
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 7η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες».
2. Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης».
3. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού (με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά) για το
έργο με τίτλο : «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2018».
4. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για
την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού – παραλίας Δήμου Ανατολικής Μάνης.
5. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. του έργου «Κατασκευή Κτιρίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων».
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ.
Καλυβίων».

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού».
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια πινακίδων & καθρεφτών».
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις».
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων Σχέσεων».
11. Σχετικά με τις «Εκδηλώσεις "Νόστος 2018"».
12. Σχετικά με τις «Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου».
13. Σχετικά με τον «Εορτασμό της 17ης Μαρτίου».
14. Σχετικά με τη «Συμμετοχή στη Β' Γύρα Μάνης».
15. Γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Καλλιόπης Βενάρδου περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της
υπ’ αρ. Α214/2017 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
16. Γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Καλλιόπης Βενάρδου περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της
υπ’ αρ. Α203/30-3-2017 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
17. Ανάθεση σε δικηγόρο της με αρ. καταχ. ΠΡ72/16-9-2014 προσφυγής του Κοκκάλη Άγγελου ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως.
18. Ανάθεση σε δικηγόρο της με αρ. καταθ. 6/2018 αγωγής του Παπαδόπουλου Χρήστου ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Γυθείου.
19. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης
κληροδοτήματος : «Άγη Κοντολέφα».
20. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης
κληροδοτήματος : «Πύργος Καπετανάκου».
21. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης
κληροδοτήματος : «Σαράντου και Ουρανίας Γρηγοράκου».
22. Διόρθωση της υπ’ αρ. 46/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
23. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2017 (γ’ τρίμηνο).
24. Διάθεση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2018.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

