
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 14-6-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 8337 
 
                                                                                                             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 18η του μηνός Ιουνίου έτους 

2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια και το-

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

νης». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 35/2019 Τεχνικής Μελέτης για την προμήθεια 

με τίτλο : «Προμήθεια πρεσών δεματοποίησης απορριμμάτων», τον καθορισμό του τρό-

που επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της προμήθειας.  

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετι-

κά με τις βλάβες σε φωτιστικά και στο δημοτικό φωτισμό λόγω υπερτάσεων στο ηλεκτρικό 

δίκτυο. 

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΣΙΛΣΙΟ Κατασκευές έργων 

Α.Π.Ε. Α.Ε.». 

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

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

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια έντυπου υ-

λικού και συναφών προϊόντων (Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις). 



7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τη «Συντήρηση και Επι-

σκευή Φωτοτυπικών Μηχανημάτων». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την «Προμήθεια γραφιτών, 

μελανιών κ.λ.π. για εκτυπωτές κ.λ.π.»  

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την «Προμήθεια ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την «Προμήθεια φωτοτυ-

πικών μηχανημάτων». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την «Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού». 

12. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του 

Δήμου. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


