
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γύθειο, 13 Απριλίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 3674 
 
 
                                                                                                             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, ο-
φείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κα-
τηγορίας 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 17η του μηνός Απριλίου έτους 2018, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης: 
 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του υπ’ αρ. Ι πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού : 

«Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του υπ’ αρ. Ι πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού : 

«Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων».  

3. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των «1. Μπαγετά-

κου Δημητρίου του Γεωργίου, και λοιπών (σύνολο 10)», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπι-

ον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της διοικητικής προσφυγής του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, σε τακτικό διοικητικό δικαστήριο, κατά της υπ’ αρ. 32049/545/ 27-3-2018 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.  

5. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των «Βασιλείου Αναγνωστάκου και 

λοιπών», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης ακύρωσης των «Ιωάννη Ατσαβέ και 

λοιπών», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως. 



7. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής των « “ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΕΕΣ” και 

λοιπών», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως. 

8. Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 

υπ’ αρ. 53/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας. 

9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή σε σεμινάριο και οδοιπορικά έξοδα και 

μετακίνηση υπαλλήλων 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αποδοχής ποσού και την αναμόρφωση ή μη του προϋπολογι-

σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας με 

σκοπό την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής λόγω φυσικών κατα-

στροφών (πλημμύρα 7-9-2016, αντικατάσταση οικοσκευής). 

11. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2018.  

12. Λήψη απόφασης για τη διάθεση ή μη πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2018. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


