
 

 

       

 

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  5η του 

μηνός  ΜΑΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:30 για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τακτοποίηση 

χρηματικού υπολοίπου. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. 

3. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2015. 

4. Έγκριση πρακτικών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. 

Οιτύλου & Ανατ. Μάνης 2015». 

5. Έγκριση πρακτικών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. 

Γυθείου 2015». 

6. Έγκριση πρακτικών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. 

Σμύνους 2015». 

7. Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εκατό (100) 

κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 310 ΛΤ & πενήντα (50) κάδων 

κομποστοποίησης χωρητικότητας 660 ΛΤ». 

8. Αποδοχή δωρεών για τη συλλογή του «Κέντρο πληροφόρησης και 

ερμηνείας (ΚΠΕ) του Δ. Ανατ. Μάνης». 

9. Αποδοχή χρησιδανείων για τη συλλογή του «Κέντρο πληροφόρησης και 

ερμηνείας (ΚΠΕ) του Δ. Ανατ. Μάνης». 

10. Αποδοχή δωρεάς αγάλματος και ένταξη αυτού στη συλλογή του «Κέντρο 

πληροφόρησης και ερμηνείας (ΚΠΕ) του Δ. Ανατ. Μάνης». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,  30  Απριλίου  2015 

Αριθ. Πρωτ.:  6242 



11. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη 

προσφυγής κατά της αριθμ. 435/17004/12-2-2015 απόφασης ανάκλησης 

του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. 

12. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του Αναστασίου Τσαρπαλή. 

13. Ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Χριστόφορου 

Καπόπουλου και Ευτυχίας Ψαρροπούλου. 

14.  Ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Χριστόφορου 

Καπόπουλου και Ευτυχίας Ψαρροπούλου. 

15. Ανάθεση σε δικηγόρο για τη διερεύνηση υπόθεσης καταπάτησης στην Τ.Κ. 

Καλυβίων. 

16. Γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Πετάκου Νικολάου σχετικά με το αίτημα 

Παν/τη Κυριφίδη. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 


