
 
 
       
 
 

 
 

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 6ε ηνπ 

κελόο Ννεκβξίνπ έηνπο 2012, εκέξα  ΤΡΙΤΗ θαη ώξα  13:30 γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. Απνδνρή δσξεάο ησλ θ.θ. Νηθνιάνπ Τδαλεηάθνπ, Επάγγεινπ Αλδξεάθνπ θαη 

Λεσλίδα Πνιπκελάθνπ.  

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ ζηελ Τ.Κ. 

Κειεθάο. 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο.  

4. Δηάζεζε ηεο πίζησζεο θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

«Δηαπιάηπλζε – Δηάλνημε νδνύ Ππξόζβεζεο από Τ.Κ. Ππξξίρνπ έσο Τ.Κ. 

Κόηξσλα ζηε ζέζε Φινκνρώξη ηνπ Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο». 

5. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΙ 2319 νρήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ.  

6. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΥ 2413 νρήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ.  

7. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΙ 2388 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

8. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΙ 2319 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 
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9. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΜΕ 84868 νρήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ.  

10. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο δηπινηύπσλ είζπξαμεο.  

11. Οξηζκόο δηθαζηηθνύ επηκειεηή γηα επίδνζε εγγξάθσλ ζρεηηθά κε 

θαηάπησζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ. 

12. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν γηα ηελ άζθεζε όισλ ησλ έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 415/2010 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Τξίπνιεο.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


