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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 9η του 

μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για το έργο με τίτλο  

«Κατασκευή κτιρίου διαχείρισης απορριμμάτων». 

2. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού του έργου 

«Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2017». 

3. Έγκριση του πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου 

«Κατασκευή γλίστρας Δ.Κ. Γυθείου». 

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

συντήρηση και επισκευή  οχημάτων του Δήμου. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 

αναλώσιμων ταχογράφων. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Λοιπές 

εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λοιπές προμήθειες 

υλικών. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια φυτών και 

δενδρυλλίων. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή βλαβών 

κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 

ναυαγοσωστικού εξοπλισμού. 



12. Ανάκληση της αρ. 286/2017 ΑΟΕ και λήψη νέας απόφασης που 

αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κατασκευή – 

αποψίλωση εξεδρών για εκδηλώσεις.  

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Αμοιβές ληξιάρχου. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Αμοιβές 

πρακτικογράφων. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης. 

17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Δ.Ε.Η. Μαϊου 2017. 

18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Ιουλίου 2017. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών 

ΔΕΗ. 

20. Διάθεση πιστώσεων ο.ε. 2017. 

21. Διάθεση πίστωσης για απόδοση ΚΑΠ α΄ Εξαμήνου σε παιδικούς 

σταθμούς και στάδιο. 

22. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 (Α΄ τρίμηνο). 

23. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός 

Ιουνίου 2017. 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

25. Αίτημα Αντωνίου Μπρικιάτη. 

26. Αίτημα Νικολάου Αγραπίδη. 

27. Αίτημα Αριστείδη Πολυμενάκου. 

28. Εξωδικαστική ρύθμιση βεβαιωμένης με δικαστική απόφαση οφειλής 

του Δήμου Ανατ. Μάνης βάσει της με αρ. 23/2017 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Γυθείου. 

29. Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής του Πέτρου Ανδρεάκου του 

Κουρή. 

30. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των κ.κ. Λεωνίδα Ροζάκη κλπ. 

 
 

 
Ο   Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
Πέτρος Πατσάκος 

 

 


