
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 7-12-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 13648 
 
 
                                                                                                             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 12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, 

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

μερήσιας διάταξης: 

 

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019. 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού «προμήθειας καυσίμων – 

λιπαντικών για το έτος 2019. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «προμήθειας ηλεκτρολο-

γικού υλικού». 

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

0001). 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της συντήρησης μεταφορικών μέσων - οχημάτων. (20. 6263. 

0003) 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της συντήρησης μηχανημάτων έργου. (30. 6264. 0002). 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της συντήρησης μεταφορικών μέσων - οχημάτων. (30. 6263. 

0002).  

9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 

23/9Β/26-7-2018 απόφασης (σε ορθή επανάληψη) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152. 

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 27-8-2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου κας ΒΕΝΑΡΔΟΥ 

Καλλιόπης για την υπ’ αρ. 42/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Γυθείου. 

11. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ΚΑΡΥ-

ΔΟΓΙΑΝΝΗ Μαρίας κλπ (σύνολο 8). 



12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας «λοιπές προμή-

θειες αναλωσίμων». 70.6699.0003 

13. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κου ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ Πέτρου. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


