
 
 
       
 
 

 
 

ΠΡΟ: 
 

 

 
 

Σα ηακηικά μέλη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 
      κ. Εξαπσάκο Γεώπγιο 

      κ. Χπιζηοδοςλάκο Θεόδωπο 

      κ. Ανδπεΐκο Δημήηπιο 
            κ. Καπαζούπη Αλέξανδπο 

            κ. Σζεθεπάκο Ιωάννη 
            κ. Μισαλολιάκο Κςπιάκο  

Σε περίπηωζη αποσζίας ή κωλύμαηος ηακηικού μέλοσς, οθείλεηε 
να ενημερώζεηε ηο αναπληρωμαηικό μέλος  ηης καηηγορίας ζας 

με ηη ζειρά ηης εκλογής ηοσς για ηα θέμαηα, ηην ημερομηνία 

και ηην ώρα ηης ζσνεδρίαζης  
  

 

 

 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Καιείζζε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηελ  10ε ηνπ 

κελόο Ινπιίνπ έηνπο 2012, εκέξα Τξίηε θαη ώξα  13:30 γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Αλαπιάζεηο – 

Γηακνξθώζεηο ηέσο Γήκνπ Οηηύινπ & Τ.Κ. Ππξξίρνπ». 

2. Γηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Οδνπνηία 

ηέσο Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 2012».   

3. Γηάζεζε πίζησζεο θαη αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπέο Γεκνηηθώλ 

Καηαζηεκάησλ ηέσο Γήκνπ Γπζείνπ». 

4. Γηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ 2012». 

5. Γηάζεζε πίζησζεο θαη αλάζεζε γηα ηε ζύληαμε κειέηεο κε ηίηιν 

«Γεσινγηθή θαηαιιειόηεηα ΣΧΟΟΑΠ Γ.Δ. Οηηύινπ».  

6. Γηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε όξσλ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ιπόκελσλ πξνβιεηώλ Ληκελίνπ & Γεξνιηκέλα». 

7. Γηάζεζε πίζησζεο θαη πεξηγξαθή εξγαζηώλ γηα ειεθηξνληθό πιεηζηεξηαζκό. 

8. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ. 

9. Γηάζεζε πίζησζεο γηα πεξηγξαθή εξγαζηώλ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ.  

10. Γηάζεζε πηζηώζεσλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012. 

11. Σρεηηθά κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

δαπάλεο εθηέιεζεο έξγσλ ΓΔΗ.  

12. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειαζηηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΔ 50412 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

13. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειαζηηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΔ 104923 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,     6   Ιοσλίοσ 2012 
Αριθ. Πρωη.:  16046 



14. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειαζηηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2413 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

15. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειαζηηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2384 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

16. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειαζηηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2382 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

17. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειαζηηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2381 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

18. Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

εθκίζζσζεο ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Λάγηαο. 

19. Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

εθκίζζσζεο ρώξνπ αηγηαινύ ζην Βαζύ. 

20. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν γηα ηελ παξνρή γλσκνδόηεζεο επί ηεο αξηζκ. 

10/2012 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Γπζείνπ. 

21. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν γηα ηελ παξνρή γλσκνδόηεζεο επί ηεο εμώδηθεο 

δήισζεο – πξόζθιεζεο – δηακαξηπξίαο ηεο Μαξηιηάλαο Αιεηθεξνπνύινπ. 

22. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ρεηξηζκνύ δεηήκαηνο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 

23. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ηεο αξλεηηθήο αγσγήο κε ζύξεπζε αλαγλώξηζεο 

θπξηόηεηαο ηνπ Πέηξνπ Αλδξεάθνπ ηνπ Κνπξή θαηά ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο.  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 

 


