
 
 
       
 
 

 
 

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 Οθησβξίνπ έηνπο 2012, εκέξα  ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ώξα  13:30 γηα ηε ζπδήηεζε 

θαη ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθώλ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ θαη γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. 

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εξγαζία «Σερληθή 

Βνήζεηα ηνπ Γήκνπ». 

3. Γηάζεζε πίζησζεο, έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θάδσλ απνξξηκκάησλ. 

4. Γηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ ΤΝΓΡΟΜΗ ΓΗΜΟΤ ΣΟ ΔΓΓΤΠΠΤ. 

5. Γηάζεζε πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ππαιιήισλ ζε ζεκηλάξην.  

6. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο κειαληώλ.  

7. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ.  

8. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο επηζθεπήο ρνξηνθνπηηθώλ, 

αιπζνπξίνλσλ θιπ κεραλεκάησλ.  

9. ρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηνπ ΜΔ 33807 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

10. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θσηνηππηθώλ 

κεραλεκάησλ Γήκνπ.  

11. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ.  

12. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε εθηππώζεσλ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,      5  Οκηωβρίοσ 2012 
Αριθ. Πρωη.:  22142 



13. Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαπάλεο 

εθηέιεζεο έξγσλ ΓΔΗ.  

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

Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ.  

15. Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

εθκίζζσζεο ηνπ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηεο Σ.Κ. Κειεθάο.  

16. Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

εθκίζζσζεο ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Λάγηαο. 

17. Απνδνρή δσξεάο από ηελ εηαηξεία ACCENTURE A.E. 

18. ρεηηθά κε ηελ αξηζκ. 7/2012 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Γπζείνπ.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 

 

 

 


