
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Γύθειο, 20-7-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.:7687 
 
 
                                                                                                             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 
 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Ιουνίου 2018. 

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την «ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων». 

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατασκευή – αποψίλωση εξεδρών για εκδηλώσεις». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 44/2018 τεχνικής μελέτης, την έγκριση της δα-

πάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «Προμή-

θεια σωμάτων καλοριφέρ». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «Ενερ-

γειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου- Λυκείου Αρεόπολης». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση 

του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Γυθείου και Τ.Κ. Αιγιών και Αγίου Βασιλείου». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «Προμή-

θεια καμπινών για παραλίες». 

9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018. 

10. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης – διόρθωση τίτλων προϋπολογισμού. 

11. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης σχετικά με τη συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Γυθείου. 



12. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής - αγωγής της ΣΧΣ ΑΤΕΕ, με Α-

ΒΕΜ ΑΓΠΡ15/28-3-2014, κατά της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

13. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής - αγωγής της ΣΧΣ ΑΤΕΕ, με Α-

ΒΕΜ ΑΓΠΡ24/17-4-2014, κατά της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

14. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής - αγωγής της ΣΧΣ ΑΤΕΕ, με Α-

ΒΕΜ ΑΓΠΡ25/17-4-2014, κατά της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

15. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής - αγωγής της ΣΧΣ ΑΤΕΕ, με Α-

ΒΕΜ ΑΓΠΡ26/17-4-2014, κατά της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

16. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής - αγωγής της ΣΧΣ ΑΤΕΕ, με Α-

ΒΕΜ ΑΓΠΡ76/12-12-2014, κατά της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

17. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής - αγωγής της ΣΧΣ ΑΤΕΕ, με Α-

ΒΕΜ ΑΓΠΡ1/12-1-2015, κατά της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

18. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή 

μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 363/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης 

(τμήμα Β’). 

19. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή 

μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 20/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυ-

θείου. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


