
 

 

       

 

ΠΡΟΣ: 

 
 

 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

      κ. Δρακουλάκου Ελένη 
      κ. Καρβούνη Δημήτριο 

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο 
            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη 

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο 

            κ. Πατσάκο Πέτρο 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, 

οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό 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  23η 

του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Σχετικά με τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 

με τίτλο «Ζητήματα θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση: Σύγχρονες 

τάσεις και κατευθύνσεις». 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 

3. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2016. 

4. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των 

όρων δημοπράτησης της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών οδών 

με γκρέηντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Ανατ. Μάνης».  

5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειες λοιπών αναλωσίμων. 

6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής – συντήρησης φωτιστικών 

σωμάτων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης. 

7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής – συντήρησης φωτιστικών 

σωμάτων Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους. 

8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ανατ. Μάνης.  

9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου στο σεμινάριο 

«Η Ταμειακή Διαχείριση των ΟΤΑ – Η λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας». 

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου στο σεμινάριο 

«Ο Νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,    19  Φεβρουαρίου  2016 

Αριθ. Πρωτ.:   2390 



11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου στο σεμινάριο 

«Εφαρμογή του νέου μισθολογίου (Ν. 4354/15 στους ΟΤΑ και τα Νομικά 

Πρόσωπα αυτών». 

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου στο σεμινάριο 

«Η σύνταξη και παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 

(στοχοθεσία) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων». 

13. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Οκτωβρίου 

2015.  

14. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Νοεμβρίου 

2015.  

15. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Δεκεμβρίου 

2015.  

16. Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής Θεόδωρου Αλευρά. 

17. Ανάκληση της αριθμ. 198/2015 Α.Ο.Ε. και ανάθεση σε δικηγόρο της 

αγωγής Ιωάννη Βασιλάκου. 

18. Σχετικά με τη γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου Κυριακής. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 

 


