
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο    21  Απριλίου 2017 

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  5010 

 

 

                                       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 26η του 

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

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού «Ενοικίαση 

μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες». 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

3. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017. 

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

λογαριασμών ΔΕΗ. 

5. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 (Δ΄ τρίμηνο). 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μισθοδοσία των 

απασχολούμενων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2017. 

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλων στο 

σεμινάριο με τίτλο «Βασικά θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας βάσει 

του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) και η εφαρμογή του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων των Φορέων 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων» και οδοιπορικά έξοδα και 

μετακίνηση υπαλλήλων. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μίσθωση ταχυδρομικής 

θυρίδας. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση – αναγόμωση 

πυροσβεστήρων. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια τροφής για 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για απεντόμωση κτιρίου 

Δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων Δήμου».  



13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λοιπές προμήθειες υλικών. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 

15. Σχετικά με την αρ. 23/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Γυθείου. 

 

 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 

 


