
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο 16  Μαρτίου 2017 

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  3496 

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου 

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη 

                                                   κ. Γεώργιο Καπασούρη – Σεψάκο 

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη 

                                                   κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο 

                                                   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 20η του 

μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 
 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.  

2. Σχετικά με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. 

3. Ανάκληση της αριθμ. 43/2017 Α.Ο.Ε. που αφορά Έγκριση δαπανών και 

διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017. 

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

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αμοιβές Νομικών.  

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

λογαριασμών ΔΕΗ. 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητείας σε εργασιακό χώρο. 

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ανταποδοτικές 

υπηρεσίες.    

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλων 

στο σεμινάριο με τίτλο «Πρακτική εκμάθηση πληροφοριακού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για ανάρτηση διακηρύξεων Δημοσίων Έργων» και 

οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων. 

11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλων 

στο σεμινάριο με τίτλο «Αλλαγές Αποδοχών Υπαλλήλων & Νέες 

Κρατήσεις – Εισφορές από 1-1- 2017». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 

ασφαλτομίγματος.  

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μοκέτας. 



14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μελανιών 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση – επισκευή 

φωτοτυπικών μηχανημάτων.  

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για την 

συντήρηση και επισκευή  οχημάτων του Δήμου. 

17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αριθμ. 13/2017 

μελέτης που αφορά την προμήθεια φωτιστικών στύλων.  

18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αριθμ. 16/2017 

μελέτης που αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αρ. 17/2017 

μελέτης με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης». 

20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αρ. 15/2017 

μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ Δήμου 

Ανατ. Μάνης». 

21. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού (μηχανήματα μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δ. Αν. 

Μάνης)». 

22. Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Ενοικίαση 

μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες». 

23. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης θέσης περιπτέρου επί της οδού Ευρυκλέους στο Γύθειο.  

24. Σχετικά με το αρ. πρωτ. 2197/7-3-2017 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης/ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Λακωνίας. 

25. Σχετικά με την αίτησης ακυρώσεως των Κυριακούλη Λεοντακιανάκου 

και Δημητρίου Αγραπίδη. 

 

 
 

Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 

 

 


