
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο   1  Σεπτεμβρίου 2017 

                                                                        Αριθμ. Πρωτ:12102 

 

 

                                       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 Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 

1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού  «Συντήρηση δημοτικών 

καταστημάτων Δ.Ε. Οιτύλου 2016». 

2. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού  «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις 

Οιτύλου 2017». 

3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοσίων έργων.  

4. Απόφαση – Βεβαίωση για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος οικ. έτους 

2015 – 2016 στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

5. Απόφαση – Βεβαίωση για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος οικ. έτους 

2017 στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

6. Σχετικά με την αρ. 2131.24-07/57151/17 απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

7. Συμπλήρωση της αριθμ. 124/2017 Α.Ο.Ε. η οποία αφορά την έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής. 

8. Ανάκληση της αρ. 212/2017 (ορθή επανάληψη) και λήψη νέας για έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων με 

προπληρωμένο τέλος.  

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

και επισκευή  οχημάτων του Δήμου. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ελαστικών 

οχημάτων. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης.  



12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή υπηρεσιών 

κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  

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

αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικού 

στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση 

πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για απεντόμωση κτιρίου 

δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων Δήμου.  

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αναλύσεις δειγματοληψιών για 

το Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή 

ναυαγοσωστικού εξοπλισμού. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ. 

20. Έγκριση δαπάνης για εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιών. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διαμόρφωση χώρου ετήσιας 

εμποροπανήγυρης Γυθείου. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια FAX. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικών 

μηχανημάτων. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή 

φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφιτών, 

μελανιών κλπ για εκτυπωτές κλπ 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση, αναβάθμιση και 

επισκευή Η/Υ. 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων & 

καθρεπτών. 

31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Δ.Ε.Η. Ιουνίου 2017. 

32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Αυγούστου 2017. 

33. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 

34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 

35. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2017 για την επισκευή συντήρηση 

σχολικών κτιρίων.  

36. Διάθεση πιστώσεων. 

37. Διόρθωση της αρ. 345/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

38. Αναπροσαρμογή ή μη τελών φωτισμού και καθαριότητας, έτους 2018. 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 


