
 

 

 

 

       

 

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  17η του 

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

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, για το έργο «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, λόγω ένταξης νέου έργου 

σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού προς εκτέλεση της 366/2012 δικαστικής 

απόφασης . 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. 

5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 

6. Συμπλήρωση της αριθμ. 29/2015 ΑΟΕ. που αφορά τη σύσταση πάγιας 

προκαταβολής. 

7. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Μαΐου 

2015.  

8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της ασφάλισης μεταφορικών μέσων – 

οχημάτων του Δήμου. 

9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής οχημάτων. 

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο. 

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφιτών, μελανιών κλπ για 

εκτυπωτές κλπ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
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Αριθ. Πρωτ.:  9639 



 

 

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών 

μηχανημάτων του Δήμου. 

13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 Δήμου Ανατολικής 

Μάνης.  

14. Σχετικά με την διοργάνωση της εκδήλωσης «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» στη 

Μάνη (20-6-2015). 

15. Έγκριση δαπανών για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας μοκέτας. 

17. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας υλικών συντήρησης – 

επισκευής κτιρίων. 

18. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

19. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας πινακίδων και καθρεπτών. 

20. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ναυαγοσωστικού 

εξοπλισμού. 

21. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συγκόλλησης – κατεργασίας γλυπτού.  

22. Αποδοχή δωρεάς του αποβιώσαντος Γιανναράκου Ιωάννη. 

23. Σχετικά με την αίτηση παραίτησης του κ. Νικολάου Πετάκου. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 

 


