
 
 
       
 
 

 
 

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 Επηηξνπήο  πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηελ 20ε ηνπ 

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

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΙ 2390 νρήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ.  

2. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΗ 4301 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

3. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο επηζθεπήο ειαζηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΜΕ 96982 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

4. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο επηζθεπήο ειαζηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΜΕ 50305 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

5. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο επηζθεπήο ειαζηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΜΕ 33807 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

6. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. 

ΚΗΗ 4331 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

7. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. 

ΚΗΙ 2346 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

8. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. 

ΚΗΙ 2320 νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,       16   Νοεμβρίοσ 2012 
Αριθ. Πρωη.:  24650 



9. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο θαθέισλ κε πξνπιεξσκέλν 

ηέινο.  

10. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ.  

11. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ.  

12. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα: 

Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ. 

13. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα: 

Φσηνηππηθώλ Μεραλεκάησλ. 

14. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηνπ πξόρεηξνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα: ΛΤΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΠΡΙΣΙΩΣΙΚΟ. 

15. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ ζηελ Σ.Κ. 

Αξεόπνιεο (Πύξγνο Καπεηαλάθνπ). 

16. Καηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ εθκίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ Σ.Κ. Μειηηίλεο. 

17. ρεηηθά κε ηελ άζθεζε έλδηθνπ κέζνπ επί ηεο αξηζκ.  πξση. 3167/24-10-

2012 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ. 

18. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ηεο αγσγήο ηνπ Κσλ/λνπ – Θενδώξνπ εξεκέηε θαηά 

ηνπ Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο.  

19. Αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 336/2012 ΑΟΕ θαη αλάζεζε ζε δηθεγόξν ηεο 

αλαθνίλσζεο δίθεο θαη πξνζεπίθιεζεο ηνπ Γεσξγίνπ Δαζθαιάθε. 

20. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 61/2012 απόθαζεο ηνπ 

Εθεηείνπ Καιακάηαο. 

21. Οξηζκόο ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηελ αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Γπζείνπ. 

22. Οξηζκόο δηθαζηηθνύ επηκειεηή γηα επίδνζε ζηε Δ.Ο.Τ.  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

δήισζεο ηξίηνπ . 

23. Απνδνρή δσξεάο Καινεηδή Δεκεηξίνπ θαη Γεσξγίαο.  

24. Έγθξηζε παξνρήο, επί ηξίκελν, απνδνρώλ ελεξγνύ ππεξεζίαο ζηελ άιινηε 

ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Κνινθνύξε Γεσξγίαο ηνπ Μηραήι. 

25. Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ  ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο γηα ην έηνο 

2013. 

26. Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2013 . 

27. Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειώλ ιατθήο αγνξάο γηα ην έηνο 2013.  

28. Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειώλ βνζθήο γηα ην έηνο 2013. 

29. Καζνξηζκόο ύςνπο ζπληειεζηή ΣΑΠ γηα ην έηνο 2013. 

30. ρεηηθά κε ην δηθαίσκα ππέξ Δήκνπ γηα έθδνζε άδεηαο άζθεζεο πιαλόδηνπ 

θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ.   

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 

 

 


