
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 12-4-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 5132 
 
                                                                                                             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 16η του μηνός Απριλίου έτους 

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

της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Εγκαίνια κλει-

στού Γυμναστηρίου Αρεόπολης». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Εγκαίνια βιολο-

γικού καθαρισμού Γυθείου». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Γιορτή Λουλου-

διών». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Μεταφορά εκ-

προσώπων του Δήμου σε εκδηλώσεις». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Απομαγνητο-

φώνηση πρακτικών Δ.Σ.». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Συνδρομή για 

το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Λοιπές εκτυ-

πώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Έξοδα ταχυ-

δρομικών θυρίδων». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Επι-

σκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». (20.6263.0005) 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Επι-

σκευή Μηχανημάτων Έργου Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». (30.6264.0005) 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Επι-

σκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους». (10.6263.0004) 



12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο 

«Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων». (70.6671.0003) 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο 

«Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων». (30.6671.0003) 

14. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή των «1. ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ 

Μαρία και λοιποί 9», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

15. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την αγωγή του Κυριάκου ΘΩΜΑΚΟΥ, 

κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για το έργο «Ανα-

πλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2019». 

17. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Συντήρη-

ση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων». 

18. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Δημιουρ-

γία Δημοτικών Οδών στον Ακούμαρο Γυθείου». 

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

του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


