
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γύθειο, 1η Φεβρουαρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 1136 
 
 
                                                                                                             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 5η του μηνός 
Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, 
στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. 
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο : «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ 

2018». 
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο : «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΒΕΛΑ». 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ. 
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Λοιπές Δημοσιεύσεις». 
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη προσωπικού με πέντε (5) 

ημερομίσθια. 
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση παρακρατήσεων 

Δ.Ε.Η. Νοεμβρίου 2017.  
8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση παρακρατήσεων 

Ιανουαρίου 2018. 
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθεια ΕΤΕ από εισπράξεις P.O.S. 

Ιανουαρίου 2018. 
10. Διάθεση Πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2018. 
11. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών 

από θεομηνίες 2017». 
12. Σχετικά με την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ δημοτικών ενοτήτων Οιτύλου και Ανατ. 

Μάνης. 



13. Ανάθεση σε δικηγόρο για την κατάθεση αιτήματος αναστολής εκτέλεσης καταβολής του 
5-5-2017 διοικητικού προστίμου σε βάρος του Δήμου Ανατολικής Μάνης για εργασίες 
στην περιοχή «Σελινίτσα» της Δ.Ε. Γυθείου. 

14. Ανάθεση σε δικηγόρο για την κατάθεση αιτήματος αναστολής εκτέλεσης καταβολής του 
21-4-2017 διοικητικού προστίμου σε βάρος του Δήμου Ανατολικής Μάνης για εργασίες 
στην θέση «παραλία Σολοτέρι» της Τ.Κ. Κοκκάλας. 

15. Ορισμός δικηγόρου σχετικά με την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση των 
ρυθμίσεων της με αρ. 45/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

16. Ανάκληση της υπ’ αρ. 10/2018 σχετικά με την «Ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης 
ακύρωσης του Λέκα Λεκκάκου, η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του ΣΤ’ Τμήματος του 
ΣΤΕ, στις 12-3-2018» και λήψη νέας.  

 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


