
 

 

       

 

ΠΡΟΣ: 

 
 

 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

      κ. Δρακουλάκου Ελένη 
      κ. Καρβούνη Δημήτριο 

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο 
            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη 

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο 

            κ. Πατσάκο Πέτρο 
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 στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που 

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  12η του 

μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα  13 :00 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας της εργασίας «Καθαρισμός αγροτικών 

δρόμων με γκρέηντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Αν. 

Μάνης». 

2. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας «Προμήθεια φωτιστικών στύλων-

φωτιστικών σωμάτων και εξαρτημάτων». 

3. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις Γυθείου 2015». 

4. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 

2015». 

5. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις Οιτύλου 2015». 

6. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης . 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποκατάσταση ζημιών από 

θεομηνίες. 

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για εγγραφή νέων έργων. 

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 . 

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εξόφληση της αριθμ. 24/2014 

δικαστικής απόφασης. 

11. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2015. 

12. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2014 (Δ΄ τρίμηνο). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,  6  Μαρτίου  2015 

Αριθ. Πρωτ.:  3441 



13. Έγκριση μελέτης και διάθεση πίστωσης εργασιών «Διαμόρφωση ακτών και 

επαναφορά στην αρχική κατάσταση παραλιών Ν. Οιτύλου, Κοκκάλας και 

Αγ. Κυπριανού. 

14. Έγκριση της  μελέτης κατασκευής λιμενοβραχίονα στο Γερολιμένα.  

15. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και συντήρησης δημοτικών κοιμητηρίων.  

16. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Ηλιόπουλου Νικολάου κλπ. 

17. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Μακρυγιάννη Αικατερίνη κλπ. 

18. Σχετικά με αίτημα Κυριφίδη Παναγιώτη. 

19. Ανάκληση της αριθμ. 24/2015 ΑΟΕ. και ορισμός δικηγόρου για υπόθεση 

της Υπηρεσίας Δόμησης. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 

 


