
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γύθειο, 30 Μαρτίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 3282 
 
 
                                                                                                             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, ο-
φείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κα-
τηγορίας 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 3η του μηνός Απριλίου έτους 2018, η-
μέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερή-
σιας διάταξης: 
 

1. Έγκριση της υπ’ αρ. 16/2018 τεχνικής μελέτης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

εργασία με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 17/2018 τεχνικής μελέτης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

εργασία με τίτλο «Αλλαγή Λαμπτήρων Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου για το κλειστό 

γήπεδο Αρεόπολης. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (20.7131.0007). 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (10.7135.0004). 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων. 

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή σε σεμινάριο και οδοιπορικά έξοδα και 

μετακίνηση υπαλλήλων. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – 

Οχημάτων» (20.6263.0001). 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Οχημάτων 

(30.6263.0001 & 30.6264.0001). 



10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Απεντόμωση κτιρίου Δημαρχείου και κοινοχρήστων 

χώρων Δήμου». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας και του εορτα-

σμού του Πάσχα. 

12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση παρακρατήσεων Δ.Ε.Η. Ιανου-

αρίου 2018. 

13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση παρακρατήσεων Μαρτίου 

2018. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2018 για την αμοιβή Νομικών (165/2017 ΑΟΕ). 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2018 για την αμοιβή Νομικών (267/2017 ΑΟΕ). 

16. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Αναπλάσεις -Διαμορφώσεις 

Δ.Ε. Γυθείου 2017». 

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

18. Διάθεση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2018. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


