
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γύθειο, 6-7-2018 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 7020 
 
 
                                                                                                             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 10η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, η-

μέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερή-

σιας διάταξης: 

 

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

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από 

πυρκαγιές 1-3 Ιουλίου 2017». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του έργου «Κατασκευή κτιρίου διαχείρι-

σης απορριμμάτων». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για το έργο με 

τίτλο «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2016». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για το έργο με 

τίτλο «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2018». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 45/2018 τεχνικής μελέτης, την έγκριση της δα-

πάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «Πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία 

με τίτλο «Επισκευή μηχανημάτων έργου». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία 

με τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων- Οχημάτων». (30.6263.0001) 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία 

με τίτλο «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων- Οχημάτων». (20.6263.0001) 



 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για την «Προμή-

θεια επίπλων». 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για «αμοιβές νο-

μικών και συμβολαιογράφων». 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για «αμοιβή γιατρού 

εργασίας». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για «έξοδα ταχυμε-

ταφορών». 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίη-

ση παρακρατήσεων Ιουνίου 2018. 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για λογιστική τακτοποίη-

ση παρακρατήσεων Δ.Ε.Η. Απριλίου 2018. 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και για τη διάθεση πίστωσης για εξόφληση λο-

γαριασμών ΔΕΗ. 

18. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης 

εκτέλεσης έργων ΔΕΗ. 

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

20. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης, για την κάλυψη οφειλών μισθοδοσίας εποχιακού προσωπικού. 

21. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

22. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 294/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτρο-

πής. 

23. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των «1. Μπαγετάκου Δημητρίου 

του Γεωργίου, και λοιπών (σύνολο 10)», κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

24. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του ΚΥΡΙΜΗ Παναγιώτη, κατά του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

25. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της εκτέλεσης ενεργειών σχετικά με την υπ’ 

αρ. 4/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

26. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης σχετικά με οφειλή του άρ-

θρου 97, του Ν. 4483/2017. 

27. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών 

σχετικά με τη διαθήκη του Δημακάκου Κωνσταντίνου του Ιωάννη.  

 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


