
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γύθειο, 23 Φεβρουαρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 1802 
 
 
                                                                                                             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 28η του μηνός Φεβρουαρίου 
έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Έγκριση της υπ’ αρ. 8/2018 μελέτης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

«Ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες». 

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 7/2018 μελέτης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

εργασία «Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

3. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του διαγω-

νισμού «Προμήθεια τροφίμων 2018» (ομάδα 2 : προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών Δ.Ε. 

Οιτύλου και Ανατ. Μάνης). 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο : «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 

2018». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ασφαλτομίγματος». 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Επανατοποθέτηση πλωτών εξεδρών». 

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

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση λειτουργίας ιστότοπου Δήμου».  



9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ετήσια συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρον. 

προγραμμάτων Δήμου». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ». 

11. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. 

12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.  

13. Διάθεση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2018. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


