
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο,   30-9-2019  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 13339 
 
                                                                                                             ΠΡΟΣ: 
                                                                                                             Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Καπασούρη –Σεψάκο Γεώργιο 

κ. Παναγιώτη Τσιριγώτη 

κ. Χαρίλαος Τζαννετάκος  

κ. Γεωργία Λυροφώνη 

κ. Γεώργιος Πλαγιαννάκος  
κ. Νικόλαος Τραγάκης 
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 7η του μηνός Οκτωβρίου 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 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για ενίσχυση του Κ.Α.Ε. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».  

2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για βουλευτικές εκλογές. 

3. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου. 

4. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-

μου, για δημιουργία του Κ.Α.Ε. με τίτλο «Εργασίες τοπικής αποκατάστασης οδών πόλεως 

Γυθείου». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «Προ-

μήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «Προ-

μήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «Προ-

μήθεια φωτογραφικού υλικού για τη δημιουργία λευκώματος Δήμου». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο «Προ-

μήθεια – Επισκευή κτιρίων». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών με τίτλο «Έξοδα 

ταχυμεταφορών». 

 



10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Λοιπές εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευή κτιρίου» 

13. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 29 & 30 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018» και παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.  

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


