
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γύθειο, 16η Φεβρουαρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 1609 
 
 
                                                                                                             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 θέ-
ματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

        Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξα-
χθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 
έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Έγκριση του από 9-2-2018 πρακτικού αξιολόγησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευ-

σης του διαγωνισμού «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου έτους 

2018». 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συνδρομή σε ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS». 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τοκοχρεολύσια δανείου οικονομικού έτους 

2018. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης. 

6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για «Λοιπές Δημοσιεύσεις». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ. 

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή στο σεμινάριο «περιγράμματα 

γενικών και ειδικών θέσεων εργασίας» και οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων.  



9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή υπαλλήλου στο σεμινάριο «Α-

νάλυση της Νέας Ερμηνευτικής Εγκυκλίου για την Εφαρμογή της Αξιολόγησης Υπαλλήλων 

& Επιλογής Προϊσταμένων στα πλαίσια του Ν.4369 – ΦΕΚ. 33Α’/27-02-2016».  

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλή-

λου.  

11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή στο σεμινάριο «Χρήση ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση στοιχείων Ανελκυστήρων» και οδοιπορικά 

έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλου.  

12. Σχετικά με την εξώδικο πρόσκληση περί εξώδικου συμβιβασμού, των Ευσταθίου Παπου-

τσά και Νικολάου Παπουτσά προς το Δήμο Ανατολικής Μάνης. 

13. Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018. 

14. Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2018. 

15. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018. (Ενισχύσεις Κ.Α.) 

16. Διόρθωση της υπ’ αρ. 11/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

17. Ανάκληση των υπ’ αρ. 10 και 28/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

18. Ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης ακύρωσης του Λέκα Λεκκάκου, η οποία θα συζητηθεί 

ενώπιον του ΣΤ’ Τμήματος του ΣΤΕ, στις 12-3-2018. 

 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


