
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γύθειο, 25-5-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 5229 
 
 
                                                                                                             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 29η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέ-

ρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσι-

ας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αρ. ΙΙ πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού : «Κατα-

σκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Συνδρομή σε 

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Συνδρομή σε Δήμος 

– ΝΕΤ». 

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

(ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)». 

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

«Επισκευή Μηχανημάτων Έργου». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια γραφι-

κής ύλης». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Παροχή συμβου-

λευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε.». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια φυτο-

παθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια πυρο-

σβεστικού εξοπλισμού». 



10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «αμοιβές νομικών 

και συμβολαιογράφων». 

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

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή σε σεμινάριο και 

για οδοιπορικά έξοδα και μετακίνηση υπαλλήλων.  

13. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής (1.ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ Νικόλαος και 2. ΠΑΠΟΥ-

ΤΣΑΣ Ευστάθιος) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γυθείου.  

14. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 

15. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


