
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γύθειο, 11-5-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 4694 
 
 
                                                                                                             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, ο-
φείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κα-
τηγορίας 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 15η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσι-
ας διάταξης: 
 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του έργου «Οδοποιία λοιπών κοινοτήτων Δ.Ε. 

Γυθείου, πλην Δ.Κ. Γυθείου και Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου, Αιγιών και Καρβελά». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός 

αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

3. Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο : «Κατασκευή κτιρίου διαχείρισης απορριμμάτων». 

4. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : 

«Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2018». 

5. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικων 

μέσων κατά της υπ’ αρ. 497/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαρια-

σμών ΔΕΗ. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για έξοδα ταχυδρομικής 

θυρίδας. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων». 



9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια 

φαξ». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για τη «συντήρηση και 

επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια 

λοιπού εξοπλισμού». (10.7135.0001) 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «προμήθεια ειδών 

ευπρεπισμού εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού Μεγάρου».  

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού». (10.7135.0004) 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο 

«Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Οχημάτων». (20.6263.0001) 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο 

«Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Οχημάτων». (30.6263.0001) 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο 

«Επισκευή Μηχανημάτων Έργου». 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 3/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια φίλτρων λαδιού, 

καυσίμου, αέρος, υδραυλικού και ξηραντήρα μεταφορικών μέσων – οχημάτων», την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων – οχημάτων. 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 4/2018 μελέτης με τίτλο «Πλύσιμο – Λίπανση μεταφο-

ρικών μέσων – οχημάτων», την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για πλύσιμο - λίπαν-

ση μεταφορικών μέσων – οχημάτων. 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή σε σεμινάριο και 

για οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων. 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για έξοδα τηλεπικοινωνιών.  

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Απριλίου 2018. 

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Απριλί-

ου 2018».  

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

24. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλε-

σης έργων ΔΕΗ. 



25. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 

26. Λήψη απόφασης για τη διάθεση ή μη πιστώσεων οικονομικού έτους 2018. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


