
 

 

       

 

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  

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που 

θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  9η του 

μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου. 

2. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου 

«Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2016».  

3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας με 

τίτλο «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης». 

4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας με 

τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους».  

5. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των 

όρων δημοπράτησης της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών οδών 

με γκρέηντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Ανατ. Μάνης».  

6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας με 

τίτλο «Αποψίλωση και διαμόρφωση  τάφρων και πρανών Δημοτικών οδών 

Δήμου Ανατ. Μάνης».   

7. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού «Ενοικίαση 

μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες». 

8. Σχετικά με τη διοργάνωση της Διημερίδας του Κ.Υ. Αρεόπολης με τίτλο 

«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση».  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,    5  Φεβρουαρίου  2016 

Αριθ. Πρωτ.:   1637 



9. Ανάθεση σε δικηγόρο για γνωμοδότηση επί του αρ. πρωτ. 27/14-12-2015 

πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. 

10. Ανάθεση σε δικηγόρο για γνωμοδότηση επί του αρ.πρωτ. 139/11-12-2015 

πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 


