
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 21-9-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 10359 
 
 
                                                                                                             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 26η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, 

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

μερήσιας διάταξης: 

 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης, που αφορά τα ανταποδοτικά τέλη. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου : «Απο-

κατάσταση ζημιών από πυρκαγιές 1-3 Ιουλίου 2017». 

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της δωρεάς και για την αποδοχή χρησιδανείου του Γρα-

φάκου Παντελή του Κωνσταντίνου. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 56/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, με 

τίτλο «Συντήρηση Παιδικών χαρών Δήμου Αν. Μάνης». 

6. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού, με τη διεθνή ανοιχτή διαδικασία δημοσίων συμβά-

σεων, για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων συμπίεσης απορ-

ριμμάτων». 

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρων προς διερεύνηση της τήρησης ή μη των όρων και, 

κυρίως, του σκοπού της δωρεάς εν ζωή του ακινήτου ΚΕΓΕΑ, του τότε Δήμου Γυθείου (δωρη-

τής) στο τότε Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Λακωνίας (δωρεοδόχος) του οποίου 

καθολικός διάδοχος είναι η Π.Ε. Λακωνίας, (παρ. 4, της 253/2018 ΑΔΣ). 



8. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για 

τα συμφέροντα  του δήμου απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης. 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της περιγραφής της θεματολογίας σεμιναρίων, στα οποία 

πρόκειται να συμμετάσχουν υπάλληλοι του Δήμου. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


