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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 28η του 

μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ενίσχυση Κ.Α. που 

αφορά το έργο  «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2016». 

2. Πληρωμή ποσών πλέον των συμβάσεων λόγω αύξησης ποσοστού ΦΠΑ. 

3. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 (Β΄ τρίμηνο). 

4. Αποδοχή δωρεάς του Κων/νου Δημακάκου. 

5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής οχημάτων 

Γραφείου Κίνησης Γυθείου. 

6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής οχημάτων 

Γραφείου Κίνησης Αρεοπόλεως. 

7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ελαστικών των οχημάτων 

ΚΗΥ 2413, ΚΗΙ 2384. 

8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ελαστικών του οχήματος ΚΗΙ 

2391. 

9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών 

μέσων  ΚΗΙ 2390. 

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ελαστικών Μ.Ε. 33807. 

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών 

μηχανημάτων (ΚΕΠ Αρεόπολης). 

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών 

μηχανημάτων (ΚΠΑΜ). 

13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας πυροσβεστικού εξοπλισμού. 



14. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης εξοπλισμού εθελοντών 

πυροσβεστών. 

15. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εξόδων ταχυδρομικών θυρίδων. 

16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ναυαγοσωστικού 

εξοπλισμού. 

17. Διάθεση πίστωσης και έγκριση λοιπές εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις. 

18. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των Λεωνίδα Ροζάκη κλπ. 

19. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη 

προσφυγής κατά της αριθμ. 58388/1509/18-7-2016 απόφασης του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 

 


