
 

 

 

 

       

 

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 25η του 

μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για δημιουργία νέου Κ.Α. 

με τίτλο «Τεμαχισμός, αδρανοποίηση και καύση νεκρών ζώων». 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου 

Κ.Α. με τίτλο «Αγορά οικοπέδου» 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για την καταβολή 

εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην 

προπαρασκευή & διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.   

4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών για πλύσιμο – λίπανση 

μεταφορικών μέσων – οχημάτων. 

5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση επισκευής μεταφορικών μέσων-οχημάτων. 

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

7. Αποδοχή δωρεάς πινάκων ζωγραφικής της Αγγελικής Τσαμασίρου – 

Καβουλάκου. 

8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους βοσκής έτους 2016. 

9. Αναπροσαρμογή ή μη δικαιώματος υπέρ δήμου για την έκδοση άδειας 

στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016. 

10. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016 

και τελών ετήσιας εμποροπανήγυρης Γυθείου και Οιτύλου έτους 2016. 

11. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας 2016. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
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12. Αναπροσαρμογή ή μη της τιμής ζώνης και λοιπών συντελεστών σε ακίνητα 

εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων για το έτος 2016. 

13. Αναπροσαρμογή ή μη τέλους νεκροταφείων έτους 2016. 

14. Αναπροσαρμογή ή μη τέλους λαϊκών αγορών έτους 2016.  

15. Καθορισμός τιμής /τ.μ. απευθείας μίσθωσης αιγιαλού και τιμής 

εκκίνησης/τ.μ. παραχώρησης αιγιαλού με δημοπρασία προκειμένου για 

παραχωρήσεις μέχρι 30-4-2016. 

16. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των Άννας Χρυσοστομίδου κλπ. 

17. Σχετικά με την αριθμ. 9/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Γυθείου. 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Πέτρος  Ν.  Ανδρεάκος 

 

 


