
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο    30  Ιουνίου 2017 

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  9021 

 

 

                                       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 5η του 

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

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για σύνταξη οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2016. 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή ορκωτών 

Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2016. 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ειδών 

ατομικής προστασίας. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραφιτών, 

μελανιών κλπ για εκτυπωτές κτλ 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή 

φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση, αναβάθμιση 

και επισκευή Η/Υ. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Λοιπές εκτυπώσεις, 

εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.  

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών 

ΔΕΗ. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Συνδρομή Σ. 

Καραγιλάνης μον. ΕΠΕ. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κατασκευή – αποψίλωση 

εξεδρών για εκδηλώσεις.  

11. Σχετικά με τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ανατ. Μάνης 2017. 

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 



13. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Μαϊου 2017. 

14. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου 

«Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2017». 

15. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου 

«Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2017». 

16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού 

χώρου για προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στον Περιβάλλοντα 

χώρο του Δημαρχείου στο Γύθειο.  

 

 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 

 

 


