
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο, 27-6-2019  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 9018 
 
                                                                                                             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 1η του μηνός Ιουλίου έτους 

2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέ-

ματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 5/2019 Μελέτης του τμήματος Περιβάλλο-

ντος, για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή οχημάτων μηχανημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύ-

νους έτους 2019», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία και 

κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας - προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων». (20.6671.0004) 

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

Α.Π.Ε. Α.Ε.». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με τίτλο «Α-

πεντόμωση κτιρίου Δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων Δήμου». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την «Προμήθεια υλικών συ-

ντήρησης –επισκευή κτιρίων». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την «Προμήθεια λοιπών υ-

λικών». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με τίτλο «Σύ-

νταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 Δήμου Ανατολικής Μάνης». 



8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία με τίτλο «Α-

μοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσεως 2018». 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


