
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 7-2-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 1657 
 
                                                                                                             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, 
οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  
της κατηγορίας 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 διεξα-

χθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου 

έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέ-

ρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

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

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

την πρόσληψη έκτακτου διοικητικού προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης οχτώ μηνών. 

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

την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-

σμού, με διάρκεια σύμβασης έξι μηνών. 

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

για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων συμπίεσης απορριμμά-

των». 

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

για το έργο με τίτλο : «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αρ. ΙΙ πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού 

για το έργο με τίτλο : «Οδοποιία Δ.Κ. Γυθείου & Τ.Κ. Αιγιών & Αγ. Βασιλείου». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αρ. ΙΙ πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού 

για το έργο με τίτλο : «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2018». 

8. Λήψη απόφασης για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ. 

9. Ανάκληση της υπ’ αρ. 11/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 



10. Λήψη απόφασης για την κάλυψη αμοιβής δικηγόρου νομική υποστήριξη υπαλλήλου. 

11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή της εταιρείας με διακριτι-

κό τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε.», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο για παρα-

χωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου 

μηνός Δεκεμβρίου 2018. 

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ 

αρ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υ-

πουργού Οικονομικών. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


