
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  21-10-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  14357 
 
                                                                                              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 αναπληρω-
ματικό 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 διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 25η του 

μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την υπηρεσία «Επισκευή Μεταφορικών μέσων – οχημάτων – μηχανημάτων 

έργου Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους».  

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου 

«Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (από είσοδο Λιμένα Γυθείου μέχρι συμβολή με νήσο 

Κρανάη – Α’ φάση)». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου 

«Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Λιμένι Δήμου Α-

νατολικής Μάνης (Β’  Φάση)». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου 

«Συντήρηση – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων 

Δήμου μηνός Σεπτεμβρίου 2019. 



6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την αγωγή 

της ΚΑΤΣΙΠΟΥ Αγγελικής και λοιπών 5, κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 53/2019 Μελέτης του τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών 2020», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την προ-

μήθεια και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμή-

θειας. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 7/2019 Μελέτης του τμήματος Πε-

ριβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντή-

ρησης Πρασίνου, για την εργασία με τίτλο : «Επισκευή οχημάτων και μηχανη-

μάτων έτους 2020», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την ερ-

γασία και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας. 

9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προ-

μήθειας – εργασίας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθ-

μιση παιδικών χαρών του Δήμου Ανατολικής Μάνης».  

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει 

το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, για τον υπολογι-

σμό του Τ.Α.Π., για το δήμο Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2020. 

11. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τ.Α.Π., για 

το οικονομικό έτος 2020. 

12. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρη-

στων χώρων, για το οικονομικό έτος 2020. 

13. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους προσερχομένων 

στις Λαϊκές Αγορές, για το οικονομικό έτος 2020. 

14. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων 

Κοιμητηρίων δήμου Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2020. 

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του κατα-

βαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη 

διοικητική περιφέρεια του δήμου Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 

2020. 

16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους φωτισμού και καθαριότητας, 

για το οικονομικό έτος 2020. 



17. Σχετικά με αίτημα του Πανγυθεατικού Γυμναστικού Συλλόγου. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


