
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 16-4-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 5302 
 
                                                                                                             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 22η του μηνός Απριλίου έτους 

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

ματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Προμήθεια 

γραφικής ύλης». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Κατεδάφιση ε-

πικίνδυνων κτισμάτων». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Προμήθεια υλι-

κών συντήρησης - επισκευή κτιρίων». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη δαπάνη «Λοιπές προμή-

θειες αναλωσίμων». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Ενοικίαση μηχανήμα-

τος για χωματουργικές εργασίες». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Καθαρισμός αγροτι-

κών οδών με γκρέιντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια και το-

ποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ανατολικής Μά-

νης». 

8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη νομι-

μότητα εντολής κατάσχεσης μισθού υπαλλήλου. 



9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση δικηγόρου για το αίτημα του κου ΧΑΤΖΗΧΑ-

ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Βασίλειου. 

10. Αναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2019. 

11. 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 


