
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 1-10-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 10742 
 
 
                                                                                                             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 10η του μηνός Οκτωβρίου 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 έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Α-

ναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018 για Τ.Κ. Πυρρίχου και Λάγιας». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Α-

ναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης για Τ.Κ. Κότρωνα και Έξω Νυμφίου». 

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρ. 

53/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Γυθείου. 

5. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών 

σχετικά με τη διαθήκη του Δημακάκου Κωνσταντίνου του Ιωάννη. 

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

7. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρ. 

42/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

8. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο σχετικά την κατάσχεση από τη Δ.Ο.Υ. του πο-

σού των 95.643,14€. 

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

πρόκειται να συμμετάσχουν υπάλληλοι του Δήμου. 



10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας ειδών σημαιοστο-

λισμού. 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας πινακίδων και κα-

θρεφτών. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας γραφικής ύλης. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας σφραγίδων και 

αναλωσίμων σφραγίδων. 

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

0001) 

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

0001) 

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

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

στασίας. (70.6263.0001) 

 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


