
 

 

 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      
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                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  1896 

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου 

                                                   κ. Δημήτριο Καρβούνη 

                                                   κ. Αντώνιο Κουμεντάκο 

                                                   κ. Παναγιώτη Πατρικάκο 

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη 

                                                   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 Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017. 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για εξόφληση 

λογαριασμών ΔΕΗ. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για την συντήρηση 

και επισκευή του ΚΗΥ 2418 οχήματος. 

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλων στο 

σεμινάριο με τίτλο «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας (Ν. 4440/2016) στη 

Δημόσια Διοίκηση»  και οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων. 

6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλων στο 

σεμινάριο με τίτλο «Ο Νέος Νόμος Αξιολόγησης υπαλλήλων & επιλογής 

προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση» και οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση 

υπαλλήλων. 

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλου στο 

σεμινάριο με τίτλο «Δημοσιονομική Διαχείριση: Έλεγχος και εκκαθάριση 

δαπανών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» και οδοιπορικά έξοδα και 

μετακίνηση υπαλλήλων. 

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλου στο 

σεμινάριο με τίτλο «Ασφαλιστικές & εργοδοτικές εισφορές πάσης φύσεως 

προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 4387/2016» και οδοιπορικά 

έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων. 



9. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου «Κατασκευή 

υποδομών μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δήμου Ανατ. Μάνης». 

10. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου «Κατασκευή 

συντήρηση Δημοτικών καταστημάτων ΔΕ Σμύνους 2016». 

11. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της Ενοικίασης μηχανήματος για 

χωματουργικές εργασίες. 

12. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την παραχώρηση του δικαιώματος 

χρήσης θέσης περιπτέρου επί της οδού Ευρυκλέους στο Γύθειο (θέση 

πλατεία Περιβολάκι). 

13. Αίτημα της κ. Έλενας Ζευγολατάκου. 

14. Αίτημα του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης. 

15. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Δημητρίου Ιατρίδη του Βασιλείου.  

16. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των Μαρίας και Αρετής Μπούρτζινου του 

Ιωάννη. 

 
 

Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 


