
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γύθειο, 27-4-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 4178 
 
 
                                                                                                             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 2η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2018». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο 

«Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Οχημάτων».  

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια 

γραφιτών, μελανιών κτλ. για εκτυπωτές κτλ. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για τη «συντήρηση και 

επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαρια-

σμών ΔΕΗ. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίηση 

παρακρατήσεων Δ.Ε.Η. Φεβρουαρίου 2018. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθεια ΕΤΕ από εισπρά-

ξεις P.O.S. (Φεβρουαρίου – Μαρτίου). 



9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση παρα-

κρατήσεων για συμμετοχή στον Ε.Ο.Ε.Σ. «Εύξεινη Πόλη». 

10. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής του «ΟΤΕ», κατά του Δήμου Ανατολι-

κής Μάνης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως. 

11. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα για αποζημίωση της ΜΠΡΑΪΜΗ Κυριακής. 

12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς της «ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ELITE PROPERTIES Ε.Ε.» και για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου. 

13. Λήψη απόφασης για τη διάθεση ή μη πιστώσεων οικονομικού έτους 2018. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


