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                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου 

                                                   κ. Δημήτριο Καρβούνη 

                                                   κ. Αντώνιο Κουμεντάκο 

                                                   κ. Παναγιώτη Πατρικάκο 

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη 

                                                   κ. Πέτρο Πατσάκο 

                                             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 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που 

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 14η του 

μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 

2016». 

2. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου 

«Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Δ.Ε. Γυθείου 2016».  

3. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης & Οιτύλου 

2016». 

4. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου 2016». 

5. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Ιανουαρίου 

2016.  

6. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Φεβρουαρίου 2016. 

7. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Μαρτίου 

2016.  

8.  Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Απριλίου 

2016.  

9. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Μαΐου 

2016.  

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για μεταφορά υπολοίπου ανταποδοτικών 

τελών. 

12. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2016. 

13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης 



14. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της Συνδρομής σε Σ. Καραγιλάνης μον. ΕΠΕ. 

15. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης – αναβάθμισης και 

επισκευής Η/Υ. 

17. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της ασφάλισης οχημάτων. 

18. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου στο σεμινάριο 

«Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων». 

19. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου στο σεμινάριο 

«Κατασταλτικός έλεγχος απολογισμών ΟΤΑ και των Νομικών τους 

Προσώπων». 

20. Επιβολή τελών στους στύλους και στους πυλώνες της ΔΕΗ και στους 

στύλους του ΟΤΕ. 

21. Σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 795/2015 

απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Τρίπολης. 

22. Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής της «Π. Ανδρεάκος και Σία Α. 

Ανδρεάκου Ο.Ε.». 

23. Σχετικά με το αίτημα του κ. Δημητρίου Μιχελάκου. 

 

 

 

Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 


