
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Γύθειο, 24-8-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 9134 
 
 
                                                                                                             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 29η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, η-

μέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημε-

ρήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής. 

2. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπ’ αρ. 246/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτρο-

πής.  

3. Λήψη απόφασης για την περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν για τη «Διαμόρφωση 

χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης Γυθείου». 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης, για την εξόφληση εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων. 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

6. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2018 (β’ τρίμηνο). 

7. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου.  

8. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με τις 

διοικητικές κυρώσεις για τα ναυαγοσωστικά μέσα. 



9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της διερεύνησης υπόθεσης περίφραξης τμή-

ματος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Κούνου. 

10. Λήψη απόφασης για τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 165/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, λόγω κωλύματος της ορισθείσας δικηγόρου και ορισμός εκ νέου δικηγόρου. 

11.  Λήψη απόφασης για τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 160/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, λόγω κωλύματος της ορισθείσας δικηγόρου και ορισμός εκ νέου δικηγόρου. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή 

του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


