
 
 
       
 
 

 
 

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 Επηηξνπήο  πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηελ 28ε ηνπ 

κελόο Απγνύζηνπ έηνπο 2012, εκέξα  ΣΡΙΣΗ θαη ώξα  14:00 γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Οδνπνηία ηέσο 

Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 2012». 

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ. 

3. Δηάζεζε πίζησζεο θαη αλάζεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε δαζηθνύ νδηθνύ 

δηθηύνπ από δηαζηαύξσζε νδνύ Πξνθήηε Ηιία πξνο Αξθνπδόιαηζα» 

4. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ, ηελ παξαθνινύζεζε 

πινπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο.  

5. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ γηα ηελ ππεξεζία 

πξαζίλνπ. 

6. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ. 

7. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο πιηθώλ νηθνδνκήο. 

8. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΤ 

2407 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

9. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΕ 

104922 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,      23  Ασγούζηοσ 2012 
Αριθ. Πρωη.:  19565 



10. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Δήκνπ. 

11. Απαιιαγή ππνιόγνπ από πάγηα πξνθαηαβνιή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κόηξσλα.  

12. Καηαβνιή ηξίκελσλ απνδνρώλ ελεξγνύ ππεξεζίαο ζηελ άιινηε ππάιιειν 

ηνπ Δήκνπ Μόθνξε Επαγγειία.  

13. ρεηηθά κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε Γπζείνπ 2012. 

14. Δηάζεζε πίζησζεο θαη πεξηγξαθή εξγαζηώλ γηα ηε δηακόξθσζε ρώξνπ 

δηεμαγσγήο εκπνξνπαλήγπξεο Γπζείνπ. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 

 


