
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 25-1-2019  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 1158 
 
                                                                                                             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 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, 

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

μερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου σε εξαιρετικά επείγουσα περί-

πτωση – Αποκατάσταση ζημιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 25-1-2019, σύμ-

φωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την 

αποκατάσταση ζημιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 25-1-2019, σύμφωνα με 

την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αρ. Ι πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου έτους 2019». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αρ. 2 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια τροφίμων 2019». 

6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των «1.Π.Π. του Ν. και 2.Χ.Μ. του Ι.», 

κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης. 

7. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης του ΓΕΩΡΓΑΝΕ Χρ. 

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού εστιάσεως. 

9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 



Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


