
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 17-1-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 527 
 
 

                                                                                              ΠΡΟΣ: 

                                                                                              Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Καπασούρη –Σεψάκο Γεώργιο 

κ. Παναγιώτη Τσιριγώτη 

κ. Χαρίλαο Τζαννετάκο  

κ. Γεωργία Λυροφώνη 

κ. Γεώργιο Πλαγιαννάκο  

κ. Νικόλαο Τραγάκη 

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 21η του 

μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

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

«Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2019». 

2. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2018». 

3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

4. 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». 

5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού Δημοσίων Έργων 

προϋπολογισμού μικρότερου των 60.000 € (συνοπτικοί διαγωνισμοί) για το έ-

τος 2020. 

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

της αγωγής των «1. ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ Μαρία και λοιποί 9», κατά του Δήμου Ανα-

τολικής Μάνης. 



7. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 

της έφεσης κατά της 20/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυ-

θείου (Δήμος Ανατολικής Μάνης κατά Νικολάου και Φρειδερίκης Αγραπίδη). 

8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδο-

τήσει για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ.5/4β/19-12-2019 απόφα-

σης της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


