
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο    26  Μαΐου 2017 

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  7012 

 

 

                                       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 30η του 

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

απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. 

Σμύνους 2017». 

2. Διόρθωση της αρ. 193/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , η 

οποία αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 σχετικά 

με αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου 2016. 

3. Σχετικά με δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων με 

προπληρωμένο τέλος. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2017 για την συντήρηση 

και επισκευή  οχημάτων του Δήμου. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Λειτουργικές δαπάνες 

εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού.  

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

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

9. Διάθεση πιστώσεων. 

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

Ανατολικής Μάνης. 

11. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη 

προσφυγής κατά της αριθ. πρωτ. 2131.24-07/32070/17/5-5-2017 

απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 



12. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των Παναγιώτη Ψωΐνου του Σαμπάτη, 

Σταματίου Ψωΐνου του Παναγιώτη και Ευθυμίας Ψωΐνου του Παναγιώτη.  

13. Ανάκληση της αρ. 163/2017 ΑΟΕ και ανάθεση εκ νέου Ανάθεση σε 

δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής 

κατά της αρ. 61402/1087/10-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου. 

 
 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 

 

 

 

 

 


