
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο,  1-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  14783 
 

                                                                                              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 7η του μη-

νός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για την εκτέλεση της υπ’ αρ. 2434/2019 Απόφασης του Ειρη-

νοδικείου Αθηνών. 

2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου 

του Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης. 

3. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για την απόδοση φόρων, εισφορών και λοιπών κρατήσεων. 

4. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου, για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2018».  

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

«Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2019». 



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

«Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2019». 

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

«Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2019». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων (αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά κλπ.)». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων». 

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

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

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης  και εξειδίκευση της πίστωσης 

για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο 

Κ.Π.Α.Μ.. 

12. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό 351/2019 της 

Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό του τέλους φωτισμού και καθαριό-

τητας, για το οικονομικό έτος 2020. 

13. Λήψη απόφασης σχετικά με τις τηλεφωνικές συνδέσεις του Δήμου Ανατολι-

κής Μάνης. 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος». 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μά-

νης». (20.6263.0004) 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μά-

νης». (30.6263.0004) 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μά-

νης». (70.6263.0004) 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης της εργασίας με 

τίτλο «Επισκευή Μηχανημάτων Έργου Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μάνης». 

(30.6264.0003) 



19. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 22-10-2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου 

κ. ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ για την υπ’ αρ. 340052/6448/8-8-2019 απόφαση της Αντι-

περιφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας. 

20. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 22-10-2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου 

κ. ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ για την υπ’ αρ. 234066/3879/7-8-2019 απόφαση της Αντι-

περιφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας 

21. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 22-10-2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου 

κ. ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ για την υπ’ αρ. 220858/3850/9-8-2019 απόφαση της Αντι-

περιφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας. 

22. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 22-10-2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου 

κ. ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ για την υπ’ αρ. 242134/4062/8-8-2019 απόφαση της Αντι-

περιφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


