
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Γύθειο, 3-8-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.:8372 
 
 
                                                                                                             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 8η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέ-

ρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερή-

σιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Α-

ΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΥΘΕΙΟΥ 2017». 

2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων της δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. 

Γυθείου και Τ.Κ. Αιγιών και Αγίου Βασιλείου». 

3. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης 

εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. (Γύθειο) 

4. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης 

εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. (Κότρωνας) 

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

Ιουλίου 2018. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υγειονομι-

κού και φαρμακευτικού υλικού των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο Α-

νατολικής Μάνης. 

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λογιστική υποστήριξη των Νομικών Προσώπων (που επο-

πτεύονται από το Δήμο Ανατολικής Μάνης), από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

8. Λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση της δικηγόρου κας Βενάρδου, περί της άσκησης 

ή μη ενδίκων μέσων, κατόπιν της υπ’ αρ. 4/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Γυθείου. 



9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο των ενεργειών που απαιτούνται για να διεξα-

χθεί η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε από το Ειρηνοδικείο Γυθείου, με την υπ’ αρ. 

18/2013 απόφασή του. 

10. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των υπ’ αρ. 316/2018 και 317/2018 αποφάσεων της Οι-

κονομικής Επιτροπής. 

 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


