
 
 
       
 
 

 
 

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 
 

 

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηελ 22ε ηνπ 

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

θαη ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθώλ πξόρεηξνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Λπόκελνπ γηα Πξηηζηώηηθν.  

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ γηα «Γεκηνπξγία πεξηεγεηηθνύ κνλνπαηηνύ ηέσο Γήκνπ 

κύλνπο». 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηνπ έξγνπ: «Αλαπιάζεηο – Γηακνξθώζεηο ηέσο Γήκνπ 

Γπζείνπ». 

4. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ξαθηώλ θαη μύιηλεο 

θαηαζθεπήο ζηα γξαθεία Γεκνηνινγίνπ θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ.  

5. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο ζηείξσζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο.  

6. ρεηηθά κε ηελ επηζθεπή ζηέγεο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Αξεόπνιεο. 

7. ρεηηθά κε ην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ 

Βαζ. Παύινπ. 

8. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειεθηξνινγηθώλ 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ΚΗΙ 

2385 θαη ΚΗΗ 4307 νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

9. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 

2388 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,       18   Οκηωβρίοσ 2012 
Αριθ. Πρωη.:  22918 



10. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2384 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

11. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΤ 2413 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

12. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΤ 2413 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

13. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2334 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

14. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΤ 2370 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

15. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2328 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

16. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΤ 2407 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

17. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΟ 3854 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

18. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΤ 

2407 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

19. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 

2346 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

20. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΔ 

50305 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

21. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΔ 

104922 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

22. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΜΔ 111923 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

23. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 

2301 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

24. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΟ 

3854 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

25. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΟ 

3854 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

26. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ΚΗΙ 2390 νρήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ.  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 



 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 

 

 

 

 


