
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γύθειο, 1-6-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 5490 
 
 
                                                                                                             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 5η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέ-

ρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσι-

ας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Αποδοχές ναυαγο-

σωστών με τρίμηνη σύμβαση». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Αποδοχές προσω-

πικού με τρίμηνη σύμβαση (πυροπροστασία)». 

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

εξοπλισμού» (ναυαγοσωστικοί πύργοι). 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «προμήθεια επί-

πλων». 

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

«Επισκευή Μηχανημάτων Έργου». (αγροτικό μηχάνημα) 

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

«Επισκευή Μηχανημάτων Έργου». (εκσκαφέας) 

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

«Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Οχημάτων». 

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Εκδήλωση Προληπτικής Ιατρικής για όλους τους πολίτες της 

Μάνης». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 33/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας», την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για «Λοιπές παροχές σε είδος». 



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

σμών ΔΕΗ. 

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 21-5-2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου Γυθείου κας Βενάρδου, 

για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 497/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

12. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής (1.Κατσής Χρήστος και λοιποί) ενώπιον 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.  

13. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης δήλωσης συγκατάθεσης επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων.  

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

Ανατολικής Μάνης, για αλλαγή τίτλου περιγραφής προμήθειας. 

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

Ανατολικής Μάνης. 

16. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


