
 
 
       
 
 

 
 

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  16ε ηνπ 

κελόο Απγνύζηνπ έηνπο 2012, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα  10:00 γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ ζηελ Κειεθά. 

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ ζηελ Αξεόπνιε (Πύξγνο Καπεηαλάθνπ). 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ ζηελ Λάγηαο. 

4. Γηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.  

5. Γηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ 

γηα «Σύζηεκα Κνηλόρξεζησλ πνδειάησλ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο». 

6. Γηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ 

γηα «Πξνκήζεηα νηθνλνκηθώλ ιακπηήξσλ ελεξγεηαθήο θιάζεο Α». 

7. Γηάζεζε πίζησζεο , έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

8. Γηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ 

γηα «Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ, ινγηζκηθνύ & θσηνηππηθώλ κερ/ησλ». 

9. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θακπηλώλ ζηηο 

παξαιίεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οηηύινπ & Αλαηνιηθήο Μάλεο.  

10. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο θακπηλώλ ινπνκέλσλ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο.  

11. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε πιπζίκαηνο θαη ιίπαλζεο κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ Γήκνπ.  

12. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΔ 119556 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,     10  Ασγούζηοσ 2012 
Αριθ. Πρωη.:  18846 



13. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΥ 

2407 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

14. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΥ 

2418 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

15. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΥ 

2407νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

16. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2391 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

17. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ αληαιιαθηηθώλ (ειαζηηθώλ) πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νρεκάησλ ΚΗΥ 2420, ΚΗΥ 

2418, ΚΗΙ 2320 ηνπ Γήκνπ. 

18. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ αληαιιαθηηθώλ (ειαζηηθώλ) πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΔ 50305 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

19. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο παξαθνινύζεζεο δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο 2012 – εθαξκνγή GRS. 

20. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ζύληαμεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ έηνπο 

2011 Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

21. Γηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

«Απνπεξάησζε γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ & κπάζθεη Τ.Κ. Αξεόπνιεο, Μίλαο, 

Αγ. Βαζηιείνπ & Πεηξίλαο». 

22. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ παγία πξνθαηαβνιή ησλ 

Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ.  

23. Οξηζκόο δηθεγόξνπ σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ζην Σπκβνύιην Δπηθξαηείαο 

όπνπ εθδηθάδεηαη ε θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξηώζεσο εθ κέξνπο ηνπ 

ηέσο Γήκνπ Σκύλνπο Λαθσλίαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηάλνημε 

νδνύ εληόο Γ.Γ. Πεηξίλαο».   

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 


