
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 24-9-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 10457 
 
 
                                                                                                             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 28η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, 

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

ημερήσιας διάταξης: 

 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

2. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο : «Αναπλάσεις – Δια-

μορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2018». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μπαρών 

απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επισκευής οχημάτων. (10.6263.0001) 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επισκευής μεταφορικών μέσων - οχημάτων. (20. 6263. 

0001) 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επισκευής μεταφορικών μέσων - οχημάτων. (30. 6263. 

0001) 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επισκευής μηχανημάτων έργου. (30.6264.0001) 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επισκευής μεταφορικών μέσων – οχημάτων πυροπρο-

στασίας. (70.6263.0001) 

9. Λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες διαχείρισης – λειτουργίας κτιριακού συγκροτήματος 

πολλαπλών χρήσεων Αρεόπολης. 



10. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για 

το οικονομικό έτος 2019. 

11. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τ.Α.Π., για το οικονομικό 

έτος 2019. 

12. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους προσερχομένων στις Λαϊκές Αγο-

ρές, για το οικονομικό έτος 2019. 

13. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων Κοιμητηρίων δή-

μου Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2019. 

14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα α-

ντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π., για το δήμο 

Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2019. 

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέ-

λους ανά άδεια και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη διοικητική περιφέρεια του δή-

μου Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2019. 

16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους φωτισμού και καθαριότητας, για το οικονο-

μικό έτος 2019. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


