
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 22-2-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 2330 
 
                                                                                                             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 26η του μηνός Φεβρουαρίου 

έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 15/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με τίτλο «Προ-

μήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με τίτλο «Προ-

μήθεια ασφαλτομίγματος». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με τίτλο «Προ-

μήθεια τροχών κάδων απορριμμάτων». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας, με τίτλο «Προ-

μήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, με τίτλο «Συντή-

ρηση λειτουργίας ιστότοπου Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, με τίτλο «Ετήσια 

συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρονικών προγραμμάτων Δήμου». 

8. Λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού και άνοιγμα νέου για 

το κληροδότημα, με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) Δήμου Ανατολικής Μά-

νης Αγησιλάου Κοντολέφα». 

9. Λήψη απόφασης έναρξης της διαδικασίας για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εται-

ρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έ-

κτακτων αναγκών στην περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το 2019 με τη διαδικασία 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέ-

ροντος. 



10. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση 

θεραπείας της εταιρείας «Κ. Κοτταράκος και Σια Ο.Ε.». 

11. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας σε εξαιρετικά επεί-

γουσα περίπτωση – Άρση κατολίσθησης βράχων στην πόλη του Γυθείου, σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

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

για την άρση κατολίσθησης βράχων στην πόλη του Γυθείου, σύμφωνα με την τεχνική έκθε-

ση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

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

για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


