
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 6-5-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 6445 
 
                                                                                                             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 10η του μηνός Μαΐου έτους 

2019, ημέρα Παρασκευή 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 «Λοιπές δαπάνες 

δημοσίων σχέσεων». 

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτη-

ση των κ. ΑΛΙΚΑΚΟΥ Μενελάου και ΑΛΙΚΑΚΟΥ Γεωργίου. 

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής για τη διόρθωση 

κτηματολογικής εγγραφής που αφορά κοινόχρηστη οδό στο Μαυροβούνι. 

4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής 

των «1. ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ Μαρία και λοιποί 9», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της αίτη-

σης ακυρώσεως του ΚΑΤΣΑΚΟΥ Πέτρου, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη 

ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 425/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

7. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης 

εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. 

8. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αποκατά-

σταση ζημιών από θεομηνίες Φεβρουαρίου 2019». 



9. Ανάκληση της υπ’ αρ. 145/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας σχε-

τικής (Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Συ-

ντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων»). 

10. 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 


