
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γύθειο, 7-6-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 5649 
 
 
                                                                                                             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 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, η-

μέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημε-

ρήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για τα ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων. 

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 εργασία με τίτλο 

«Επισκευή Μεταφορικών Μέσων- Οχημάτων». 

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 «Προμήθεια ναυα-

γοσωστικού εξοπλισμού». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για δημοσίευση αποφά-

σεων του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Εορτασμό Γιορτής Διρού». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 33/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας», την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για «Λοιπές παροχές σε είδος». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Μαΐου 

2018. 

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

παρακρατήσεων Δ.Ε.Η. Μαρτίου 2018. 



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

ξεις P.O.S. Απριλίου 2018. 

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

παρακρατήσεων Μαΐου 2018. 

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

Ανατολικής Μάνης. 

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

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


