
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 8-3-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 3214 
 
                                                                                                             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 13η του μηνός Μαρτίου έτους 

2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέ-

ματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής του «ΨΑΛΤ. 

Μαυρ. Του Χρ.», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής των «1. Δημ. 

ΠΑΝ. Του Γεωρ. κλπ τριών», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής της εταιρείας  

«ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, με τίτλο «Συν-

δρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της δαπάνης και για τη διάθεση ή μη πίστωσης για 

την εργασία με τίτλο «Επισκευή Μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της δαπάνης και για τη διάθεση ή μη πίστωσης για 

την εργασία με τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύ-

νους». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής των υπηρεσιών και προμηθειών 

που αφορούν τις «Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων 

Σχέσεων». 



9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για «Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις 

βιβλιοδετήσεις». 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


