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                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                   κ. Δήμαρχο 

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου 

                                                   κ. Δημήτριο Καρβούνη 

                                                   κ. Αντώνιο Κουμεντάκο 

                                                   κ. Παναγιώτη Πατρικάκο 

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη 

                                              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 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που 

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 23η του 

μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 
1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, σύμφωνα 

με το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τευχ. 

Α/08.08.2016). 

2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, σύμφωνα 

με το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τευχ. 

Α/08.08.2016). 

3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 

221, παραγρ. 11α του Ν. 4412/16. 

4. Ισολογισμός χρήσεως 2015 του Δήμου Ανατ. Μάνης. 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 

6. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2016. 

7. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου 

Αν. Μάνης. 

9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής χορτοκοπτικών, 

αλυσσοπρίονων κλπ μηχανημάτων.  

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού. 

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπών υλικών.  

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπών υλικών. 

13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπών υλικών.  



14. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων.   

15. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων.   

16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων.   

17. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων.   

18. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφιτών, μελανιών κλπ 

για εκτυπωτές κλπ. 

19. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της απεντομώσεων κτιρίου Δημαρχείου 

και κοινοχρήστων χώρων Δήμου. 

20. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής 

φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

21. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης, αναβάθμισης και 

επισκευής Η/Υ. 

22. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλου στο 

σεμινάριο «Προϋπολογισμός Δήμων έτους 2017 – Οδηγίες για τη 

σύνταξή του και ενέργειες για τη ψήφισή του». 

   

 
Ο   Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
Πέτρος Πατσάκος 

 


