
 
 
       
 
 

 
 

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 δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηελ 5ε ηνπ 

κελφο Γεθεκβξίνπ έηνπο 2012, εκέξα  ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ψξα  13:30 γηα ηε ζπδήηεζε 

θαη ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηνπ εηδηθνχ θαζαξηζκνχ κε πδξνακκνβνιή 

ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αξεφπνιεο θαη ηνπ Ηξψνπ (άγαικα).  

2. Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 

Γπζείνπ». 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα: Ηιεθηξνινγηθνχ 

πιηθνχ 2012. 

4. Έιεγρνο πινπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2012 (Β΄ ηξίκελν). 

5. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. 

ΚΗΙ 2320 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

6. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. 

ΜΔ 96982 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

7. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΤ 2413 νρήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ.  

8. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΤ 2370 νρήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ.  

9. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ θαη 

ηνπνζέηεζε λέσλ θηγθιηδσκάησλ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,       30   Νοεμβρίοσ 2012 
Αριθ. Πρωη.:  25467 



10. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ.  

11. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ θιηκαηηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ.  

12. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ.  

13. Γηάζεζε πίζησζεο  θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ πξφζβαζεο – 

ζχλδεζεο πισηψλ εμέδξσλ.  

14. ρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε ηαμηδηνχ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο ζηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο.  

15. Γηάζεζε πίζησζεο, έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηάξηηζε φξσλ 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ. 

16. Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ παγία πξνθαηαβνιή ησλ 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ.  

17. Οξηζκφο ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηελ απνδνρή δσξεάο ησλ θ.θ. Νηθνιάνπ 

Σδαλεηάθνπ, Δπάγγεινπ Αλδξεάθνπ θαη Λεσλίδα Πνιπκελάθνπ.  

18. ρεηηθά κε ην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Δπί ηεο νδνχ Βαζ.  

Παχινπ. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                           

 

 

 

 

 


