
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 29-11-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 13285 
 
 
                                                                                                             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 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, 

ημέρα Δευτέρα 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. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης, για την ανάπλαση χώρων για απόδοση τιμής στους πεσόντες Μα-

νιάτες.  

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης, για τη προμήθεια φωτογραφικού υλικού για την έκδοση λευκώ-

ματος.  

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου : «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2018». 

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

0001) 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της «προμήθειας υλικών επικά-

λυψης στέγης δημοτικών κτιρίων». 30.6662.0002 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της «προμήθειας υλικών συντή-

ρησης – επισκευή κτιρίων». 10.6661.0001 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της «προμήθειας γραφιτών, μελα-

νιών κτλ για εκτυπωτές κτλ». 10.6614.0001 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της «προμήθειας λοιπού εξοπλι-

σμού». 10.7135.0004-α 



10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της «προμήθειας λοιπού εξοπλι-

σμού». 10.7135.0004-β 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας «συντήρηση & επι-

σκευή μέσων πυροπροστασίας». 70.6165.0001 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας «συντήρηση, ανα-

βάθμιση και επισκευή Η/Υ». 10.6265.0002 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας «συντήρηση και επι-

σκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων». 10.6265.0001 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας «επισκευή φωτοτυ-

πικών και προμήθεια ανταλλακτικών κτλ». 10.6265.0009 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας «συντήρηση - επι-

σκευή κλιματιστικών. 10.6264.0001 

16. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου 

«Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018». 

17. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής της εταιρείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩ-

ΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε». 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


