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                                       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 6η του 

μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 λόγω κατάργησης του 

Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης.  

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μίσθωση ακινήτου. 

4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Δ.Ε.Η. Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2017. 

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Μαΐου 2017. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου «Συντήρηση 

Δημοτικών Καταστημάτων Δ.Ε. Οιτύλου 2016». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2017». 

8. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων 

λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής 

σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών – 

ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού – παραλίας 

Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού χώρου 

στη Δ.Κ. Γυθείου για προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ.   



10. Ανάκληση της 166/2017 ΑΟΕ και ανάθεση εκ νέου σε δικηγόρο της 

αγωγής Σοφίας χας Σταύρου Γκουμάκου, Γεωργίου Γκουμάκου και 

Δημητρίου Γκουμάκου.  

11. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Αθανασέλου Αικατερίνης κλπ 

12. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Κατσίπου Αγγελικής κλπ 

 

 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 


