
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 14-12-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 13975 
 
 
                                                                                                             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 19η 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. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Αυγούστου 2018. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Σεπτεμβρίου 2018. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Οκτωβρίου 2018. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Νοεμβρίου 2018. 

6. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή συντή-

ρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις 

– Διαμορφώσεις Δ. Ε. Γυθείου 2017». 

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

0001). 

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

0001) 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επισκευής μηχανημάτων έργου. (30. 6264. 0001). 

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κου ΤΣΑΡΠΑΛΗ Αναστασίου.  



12. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 365/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον ορισθέ-

ντα δικηγόρο. 

13. Ανάκληση της υπ’ αρ. 304/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «Λοιπές 

εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις». 10.6615.0001 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «Προμή-

θεια υλικών συντήρησης – επισκευής κτιρίων». 10.6661.0001 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας «επισκευή χορτοκο-

πτικών, αλυσσοπρίονων κλπ μηχανημάτων». 35.6264.0001 

17. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή πρότασης Στρατηγικής Ολοκλη-

ρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


