
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γύθειο, 6-2-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 1608 
 
 

                                                                                              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 11η του 

μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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 Δήμου, για προγραμματική σύμβαση Δήμου – Αναπτυξιακής Πελοποννήσου 

«Πάρνωνας Α.Ε.» για τη σύνταξη και ωρίμανση μελετών στο πλαίσιο της ΟΧΕ Μά-

νης. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 

2018 του Δήμου. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δή-

μου μηνός Δεκεμβρίου 2019. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της προμή-

θειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της προμή-

θειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Α-

νατολικής Μάνης». 

6. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου : «Οδοποιία 

Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018». 

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

βάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης 

Πρασίνου, για την εργασία με τίτλο : «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έτους 



2020», τον καθορισμό του τρόπου επιλογής αναδόχου για την εργασία και κατάρ-

τιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας. 

8. Λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης για κτηματολογική μεταβολή 

και αναγνώριση τμήματος ΚΑΕΚ ως κοινόχρηστης δημοτικής διόδου. 

9. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτή-

σει για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 7/2020 Απόφασης του Μονο-

μελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

10. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτή-

σει για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου α΄ της παρ. 1, του άρθρου 174 του 

ν. 3463/2006. 

11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτή-

σει για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ.6/4β/19-12-2019 απόφασης 

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

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


