
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 22-3-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 3973 
 
                                                                                                             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 Μαρτίου έτους 

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

της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Συζήτηση επί της υπ’ αρ. 3380/13-3-2019 αίτησης αποζημίωσης του Χατζηχαραλάμπους 

Βασίλειου και λήψη απόφασης. 

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

«Μηχανήματα έργου εξοπλισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

3. Σύνταξη κατάστασης δικαιούχων για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους κα-

τοίκους του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

4. Λήψη απόφασης για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2019. 

5. Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ενοικίαση μηχανήματος για 

χωματουργικές εργασίες». 

6. Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμός αγροτικών οδών με 

γκρέιντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

7. 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». 

8. 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. Οιτύλου & Ανατολι-

κής Μάνης». 

9. 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». 

10. 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. Οιτύλου & Ανατολικής Μάνης». 



11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ.  2, 

3, 4, 5, 6, 12 και 22/2019. 

12. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή των «1. Χρυσικάκος Χρήστος 

και λοιποί 48», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

13. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή του ΜΟΡΦΙΡΗ Πέτρου, κατά 

του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

14. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή της ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ Σταυρού-

λας, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

15. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή των «1. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Εμμα-

νουήλ και λοιποί (σύνολο 50)», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

16. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή των «1. ΣΑΞΙΩΝΗΣ Σταύρος 

και λοιποί (σύνολο 13)», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

17. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή της εταιρείας «Εκδόσεις Ν. 

Παπανικολάου Ανώνυμη Εταιρεία», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

18. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου. 

19. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την υπόθεση του ΓΕΩΡΓΑΝΕ Χρ. 

20. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 34/2019 απόφασης της Οικονομικής Επι-

τροπής. 

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : 

«Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : 

«Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : 

«Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2019». 

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : 

«Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2019». 

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : 

«Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2019». 

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

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

την «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Φεβρουαρίου 2019». 

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

τα εγκαίνια του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης και του Βιολογικού Καθαρισμού Γυθεί-

ου. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


