
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Γφκειο, 5 Απριλίου 2018 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ                                         Αρικ. Πρωτ.: 3477 
 
 
                                                                                                             ΠΡΟ: 
                                                                                                             Σα τακτικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

κ. Ελζνθ Δρακουλάκου 

κ. Αικατερίνθ Κολοκοτρώνθ 

κ. Γεώργιο Καπαςοφρθ  – εψάκο  

κ. Νικόλαο Λεβεντηώνθ 

κ. Απόςτολο Χριςτοδουλάκο 
κ. Πζτρο Πατςάκο 
 Σε περίπτωςη απουςίασ ή κωλφματοσ τακτικοφ μζλουσ, ο-
φείλετε να ενημερώςετε το αναπληρωματικό μζλοσ  τησ κα-
τηγορίασ ςασ με τη ςειρά τησ εκλογήσ τουσ για τα θζματα, 
την ημερομηνία και την ώρα τησ ςυνεδρίαςησ 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

        Καλείςκε να προςζλκετε ςτθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που κα διεξαχκεί 
ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου Ανατολικισ Μάνθσ, τθν 11θ του μθνόσ Απριλίου ζτουσ 2018, 
θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 14:30 για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων, ςτα κατωτζρω κζματα τθσ θ-
μεριςιασ διάταξθσ: 
 

1. Λιψθ απόφαςθσ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ διαγωνιςμοφ Δθμοςίων Ζργων προχπολογιςμοφ 

μικρότερου των 60.000 € (ςυνοπτικοί διαγωνιςμοί) για το ζτοσ 2018. 

2. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ ι μθ του υπ’ αρ. Ι πρακτικοφ του διαγωνιςμοφ : «Ενοικίαςθ μθχα-

νιματοσ για χωματουργικζσ εργαςίεσ». 

3. Λιψθ απόφαςθσ για τθν αποδοχι ι μθ τθσ γνωμοδότθςθσ του δικθγόρου κου Πζτρου, κατόπιν τθσ 

εντολισ που του δόκθκε με τθν υπ’ αρ. 267/2017 ΑΟΕ.  

4. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ ι μθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ για το ζργο «Προπαραςκευα-

ςτικζσ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ δράςεων ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ Ανατολικισ Μάνθσ». 

5. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ ι μθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ για επιςκευι μθχανθμάτων 

ζργου (30.6264.0001). 

6. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ ι μθ μθνιαίου απολογιςμοφ εςόδων – εξόδων Διμου μθνόσ 

Μαρτίου 2018. 

7. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ ι μθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ για εξόφλθςθ λογαριαςμϊν 

ΔΕΗ. 



8. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ανάκλθςθ τθσ υπ’ αρ. 108/2018 ΑΟΕ και λιψθ νζασ ςχετικισ, ςυνεπεία τθσ 

υπ’ αρ. 90/2018 ΑΔΣ και ανατροπι ςχετικϊν πιςτϊςεων. 

9. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ανάκλθςθ τθσ υπ’ αρ. 118/2018 ΑΟΕ, ςυνεπεία τθσ υπ’ αρ. 90/2018 ΑΔΣ. 

10. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ανάκλθςθ τθσ υπ’ αρ. 115/2018 ΑΟΕ και λιψθ νζασ ςχετικισ, ςυνεπεία τθσ 

υπ’ αρ. 90/2018 ΑΔΣ και ανατροπι ςχετικϊν πιςτϊςεων. 

11. Λιψθ απόφαςθσ για τθ μερικι ανάκλθςθ τθσ υπ’ αρ. 145/2018 ΑΟΕ, λόγω ζλλειψθσ κατά τθ διαδι-

καςία λιψθσ. 

12. Λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων του διμου ςε επετειακζσ εκδθλϊςεισ. 

13. Λιψθ απόφαςθσ για τθν αναμόρφωςθ ι μθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν 

εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων. 

14. Λιψθ απόφαςθσ για τθ διάκεςθ ι μθ πιςτϊςεων Οικονομικοφ Ζτουσ 2018. 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
 
 
 
 
 

Πζτροσ Ν. Ανδρεάκοσ 
Διμαρχοσ Ανατολικισ Μάνθσ 


