
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 21-12-2018  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 14385 
 
 
                                                                                                             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 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, 

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

μερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναπλά-

σεις- κατασκευές Δ.Ε. Γυθείου 2018». 

2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο 

«Μηχανήματα έργου εξοπλισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

3. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Ανατ. Μάνης». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Αποκατά-

σταση ζημιών από θεομηνίες στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου  2018». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού». 

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπών του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 «Δη-

μόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», έτους 2019. 

7. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής 

8. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής. 

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 17-12-2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου κας ΒΕΝΑΡΔΟΥ 

σχετικά με το αίτημα του κου ΨΑΛΤΑΚΟΥ.  

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας  με τίτλο «Συντήρηση 

και επισκευή επίπλων». 10.6265.0007 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της εργασίας  με τίτλο «Επισκευή 

φωτ/κων και προμήθεια ανταλλακτικών κτλ». 10.6265.0001 



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

θεια γραφιτών, μελανιών κτλ για εκτυπωτές κτλ». 10.6614.0001 

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

θεια εφαρμογής και απαιτούμενου εξοπλισμού για την Ηλεκτρονική  Διακίνηση και Διαχείρι-

ση Εγγράφων». 10.7134.0004 

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

θεια λοιπού εξοπλισμού». 10.7135.0004 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


