
 

 

 

       

 

 

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 30η, του 

μηνός Νοεμβρίου, έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00,  για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή κλειστού 

γυμναστηρίου Αρεόπολης». 

2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εξόδων ταχυμεταφορών.  

3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ελαστικών μηχανημάτων έργου. 

4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφιτών, μελανιών και λοιπών για 

εκτυπωτές κλπ. 

5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών 

μηχανημάτων. 

6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης – επισκευής οχημάτων. 

7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής βλαβών κοινόχρηστων ποδηλάτων.   

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για την επισκευή και διαμόρφωση 

του Δημοτικού κτιρίου Πετρίνας. 

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015. 

10. Διάθεση πιστώσεων οικον. έτους 2015. 

11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 
12. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των  Παν/τη Μαγγιώρου και Ελένης Μαγγιώρου. 

13. Ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης – κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,  26  Νοεμβρίου  2015 
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14. Ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης – κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου. 

15. Ανάθεση σε δικηγόρο της έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου. 

16. Ανάθεση σε δικηγόρο της έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου. 

17. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής της εταιρείας «Λεωνίδας Ψωμόπουλος και Σία Ε.Ε.». 

18. Σχετικά με το αίτημα του εκπροσώπου της Τ.Κ. Άνω Μπουλαριών. 

19. Ανάκληση της αριθμ. 241/2015 ΑΟΕ και ανάθεση  εκ νέου σε δικηγόρο του αιτήματος 

της κ. Αρετής Κούρταλη.  

 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

Πέτρος  Ν.  Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 
 

 

 

 

 

 

 


