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                                       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 27η του 

μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 

1. Ανάκληση της αρ. 238/2017 ΑΟΕ (ορθή επανάληψη) και λήψη νέας σχετικά 

με την αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. για την δημιουργία ΚΑΕ με τίτλο 

«Προμήθεια καμπινών για παραλίες».  

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. για την ενίσχυση του ΚΑΕ με τίτλο 

«Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2017».   

4. Έγκριση δαπάνης, έγκριση της αρ. 2/2017 μελέτης και διάθεση μελέτης για 

το πλύσιμο – λίπανση μεταφορικών μέσων – οχημάτων. 

5. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία 

Δ.Ε. Σμύνους 2017». 

6. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία 

Δ.Ε. Οιτύλου 2017». 

7. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός 

αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ Δήμου Ανατ. Μάνης». 

8. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού  «Επισκευή 

Νηπιαγωγείου Αρεόπολης». 

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

και επισκευή  οχημάτων του Δήμου. 

10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αρ. 39/2017 μελέτης 

με τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών (πέτρινοι κυβόλιθοι)». 



11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αρ. 38/2017 μελέτης 

με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Γυθείου & 

Σμύνους». 

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αρ. 37/2017 μελέτης 

με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Αν. 

Μάνης». 

13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αρ. 40/2017 μελέτης 

με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών». 

14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αρ. 41/2017 μελέτης 

με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ανατ. Μάνης». 

15. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης στην αρ. 15/2017 

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

16. Σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας GreenMedia, η οποία 

αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό «προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 

(μηχανήματα μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δήμου Ανατ. Μάνης). 

 
 

 

 
Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 


