
 

 

       

 

ΠΡΟΣ: 

 
 

 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

      κ. Δρακουλάκου Ελένη 
      κ. Καρβούνη Δημήτριο 

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο 
            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη 

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο 

            κ. Πατσάκο Πέτρο 
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 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που 

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  11η του 

μηνός  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2014 

2. Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015. 

3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής – συντήρησης φωτιστικών 

σωμάτων Δ.Ε. Γυθείου και Σμήνους. 

4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής – συντήρησης φωτιστικών 

σωμάτων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης. 

5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ανατ. Μάνης.  

6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων διαγωνισμών  και  απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών και  

γνωμοδότηση για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των σχετικών 

συμβάσεων για το έτος 2015 (ΕΚΠΟΤΑ). 

7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου – 

αξιολόγησης προσφορών που αφορούν εργασίες – υπηρεσίες για το 

έτος 2015 (που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 28/1980 και του 

άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010). 

8. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Δεκεμβρίου  2014. 

9. Σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου: 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Γυθείου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,    6  Φεβρουαρίου  2015 

Αριθ. Πρωτ.:  1815 



10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας με 

τίτλο «Καθαρισμός Νεκροταφείων ΔΕ Οιτύλου και Ανατ. Μάνης». 

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας με 

τίτλο «Καθαρισμός Νεκροταφείων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους». 

12. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός 

όρων εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με 

γκρέηντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Αν. Μάνης». 

13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας με 

τίτλο «Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών  δημοτικών 

οδών Δήμου Ανατ. Μάνης». 

14. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση της Υπηρεσίας Δόμησης. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 

 

 


