ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο 28 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ: 13682

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 2η του
μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση
και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
2. Ανάκληση των 388/2017 και 399/2017 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής και λήψη νέας για αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2017 για
την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων.
3. Διάθεση πιστώσεων.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης
εκτέλεσης έργων ΔΕΗ.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή σε σεμινάρια και
οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ενεργειακό Επιθεωρητή.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή
φωτοτυπικών μηχανημάτων.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για την συντήρηση
και επισκευή οχημάτων του Δήμου.
10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου : «Επισκευή
γλίστρας Δ.Κ. Γυθείου».
11. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού: «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
(μηχανήματα μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δήμου Ανατ. Μάνης».
12. Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος
2018.

13. Αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων Δήμου Ανατ.
Μάνης για το έτος 2018
14. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή Τ.Α.Π. έτους 2018.
15. Καθορισμός ημερήσιου τέλους ενοικίασης χώρου Λαϊκών Αγορών για το έτος
2018.
16. Καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά
άδεια και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην διοικητική περιφέρεια
του δήμου Ανατ. Μάνης για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
17. Καθορισμός τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα
Αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων για τον υπολογισμό του ΤΑΠ
για τον ενιαίο Δήμο Ανατ. Μάνης έτους 2018.
18. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των Βασιλείου Αναγνωστάκου κλπ.
19. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής της Ε.Ε. Αφεντία Ζαρκατζιά & Σία .
20. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του Γεωργίου Βαβούλη.
21. Ανάθεση σε δικηγόρο της αιτήσεως ακυρώσεως του Παναγιώτη Κυρίμη.
22. Σχετικά με την αρ. 363/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Ο

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

