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                                                                                              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 19η του 

μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 1/2020 μελέτης, με τίτλο «Αποκριάτι-

κες εκδηλώσεις» και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο 

«Ταχυδρομικά τέλη». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό». 

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

«Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο 

«Εφαρμογή Διασύνδεσης Οικονομικής Διαχείρισης με σύστημα ΔΙΑΣ». 

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

«Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις». 

9. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου 

Νηπιαγωγείου Γυθείου. 



10. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έν-

δικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 7/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Γυθείου. 

11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έν-

δικων μέσων κατά της υπ’ αρ.6/4β/19-12-2019 απόφασης της Β’ Ειδικής Επιτρο-

πής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006. 

12. Επικαιροποίηση ανάθεσης υπόθεσης σε δικηγόρο με την υπ’ αρ. 479/2019 Από-

φαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


