
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      
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                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  4211 

 

 

                                       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, 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 4η του 

μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Επισκευή νηπιαγωγείου 

Αρεόπολης». 

2. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 

2017». 

3. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 

2017». 

4. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 

2017». 

5. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. 

Μάνης 2017» - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διακηρύξεων. 

6. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με 

γκρέηντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης» - έγκριση δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης διακηρύξεων. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 που αφορούν 

«Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 

2016 – 2017» 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για την αμοιβή 

Νομικών. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για υπερωριακή 

απασχόληση προσωπικού . 

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλων 

στο σεμινάριο με τίτλο «Πρακτική εκμάθηση πληροφοριακού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για ανάρτηση διακηρύξεων Δημοσίων Έργων» και 

οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων. 



11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για θεομηνίες 6-7 

Σεπτεμβρίου 2016. 

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για πρόγραμμα ΟΑΕΔ. 

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τακτοποίηση 

χρηματικού υπολοίπου.  

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για εξόφληση 

λογαριασμών ΔΕΗ. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Συντήρηση – επισκευή 

κλιματιστικών. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις για τον 

εορτασμό Πάσχα. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια πασχαλινών και 

χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών φωτιστικών. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση πάγιας 

προκαταβολής. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών 

οχημάτων. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για την 

συντήρηση και επισκευή  οχημάτων του Δήμου. 

22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Φεβρουαρίου 2017. 

23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

Δ.Ε.Η. 

24. Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής του κ. Θωμά Κουρουνάκου, 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Τρίπολης, η οποία 

εκδικάζεται στις 26-4-2017. 

25. Ανάθεση σε δικηγόρο της έφεσης του Αθανασίου Μιχελόγγονα – 

Αντωνίου Μιχελόγγονα Ο.Ε., ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, η 

οποία εκδικάζεται στις 21-6-2017. 

 

 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 


