
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γύθειο,  11-10-2019  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ.:  13982 
 
                                                                                                             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 17η του μηνός Οκτωβρίου έ-

τους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

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

μου, για την προμήθεια βυτίου 22 κυβικών για τις ανάγκες του Δήμου. 

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Wa-

ter Salvation».  

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

μήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο «Μετα-

φορά εκπροσώπων σε εκδηλώσεις». 

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

πές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για τις «Εκδηλώσεις 28 Οκτω-

βρίου». 

7. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της Ελληνι-

κής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. 

8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την τοποθέτηση 

πόρτας στον οικισμό Λιμένι της Τ.Κ. Αρεόπολης. 

9. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την καταβολή τέ-

λους απογράφου του με αρ. 53/2018 α΄ απογράφου εκτελεστού της με αρ. 42/2018 Δια-

ταγής Πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 



10. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή 

μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 129352/2363/01-10-2019 Απόφαση του Περιφερειάρ-

χη Πελοποννήσου. 

11. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή δικτύου αποχέ-

τευσης ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου». 

12. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακα-

θάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου». 

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκα-

τάσταση ζημιών από πυρκαγιές 1-3 Ιουλίου 2017».  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


