
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γύθειο, 7 Δεκεμβρίου 2017 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 17339 
 
                                                                                                             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 θέ-
ματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

        Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξα-
χθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έ-
τους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια πινακίδων και καθρεφτών. 
(30.7135.0001)  

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια επίπλων.(10.7133.0001) 
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για απεντόμωση κτιρίου δημαρχείου και κοινο-

χρήστων χώρων δήμου.(10.6117.0001) 
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια πασχαλινών και χριστουγεννιάτι-

κων διακοσμητικών φωτιστικών. (15.6691.0002) 
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής 

κτιρίων.(10.6661.0001) 
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. (10.6699) 
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια φυτών και δενδρυλλί-

ων.(35.6692.0002)  
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και έγκριση της υπ’ αρ. 1/2017 μελέτης για προ-

μήθεια φυτών και δενδρυλλίων.(35.6692.0002) 
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα : «Έργα και 

δραστηριότητες αρμοδιότητας ΟΤΑ, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση – 
προδιαγραφές περιβαλλοντικών μελετών και φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης – 
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης».(00.6073.0001) (30.6422) 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου κλει-
στών γηπέδων.(15.7135.0009) 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών καταχωρητή ονομάτων 
χώρου με κατάληξη «.gr». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μέσων πυροπροστα-
σίας.(70.6265.0001) 



13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή ηλε-
κτρονικού υπολογιστή.(10.6265.0002) 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραφιτών, μελανιών κλπ, για ε-
κτυπωτές κλπ.(10.6614.0001) 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχα-
νημάτων.(10.6265.0001) 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογι-
στών.(10.7134.0001) 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δή-
μου. (πολλαπλά ΚΑΕ) 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η. 
19. Έγκριση δαπανών που έχουν καλυφθεί από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ανατολι-

κής Μάνης. 
20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση παρακρατήσεων 

Δ.Ε.Η. Σεπτεμβρίου 2017. 
21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση παρακρατήσεων 

Νοεμβρίου 2017. 
22. Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017. 
23. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 321/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έ-

γκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 
(70.6699.0003) 

24. Τροποποίηση της 320/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με λοιπές προ-
μήθειες αναλωσίμων.(70.6662.0002) (30.6662.0002) 

25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
27. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοι-

νότητα Σελεγουδίου. 
28. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων 2018». 
29. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για το έτος 2018. 
30. Έγκριση μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας 

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου 2018. 
31. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονο-

μικού έτους 2018. 
32. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου. 
33. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΠΠ (Νομικό Πρόσω-

πο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος). 
34. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού α΄ εξαμήνου 2017 του ΝΠΠΠ (λόγω κατάργησης του 

νομικού προσώπου).  
35. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνώμης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων 

κατά της υπ’ αρ. 66/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γυθείου, συνεπεία της αγωγής του 
Παύλου ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


