
 
 
       
 
 

 

 

ΠΡΟ: 
 

 
 

 

Σα ηακηικά μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής 
      κ. Χριζηοδοσλάκο Θεόδωρο 

      κ. Αγριόδημας Μιταήλ 
      κ. Μασροειδόγγονα Νικόλαο 

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο 

            κ. Μιταλολιάκο Κσριάκο 
            κ. Σζεθεράκο Ιωάννη 

      
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 4ε ηνπ 

κελόο Μαξηίνπ έηνπο 2013, εκέξα  ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα 13:30 γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 
1. ύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

2. ύζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο ζηε Δεκνηηθή Κνηλόηεηα Γπζείνπ θαη ζηηο 

Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Δήκνπ Αλαη. Μάλεο. 

3. Δηάζεζε πηζηώζεσλ.  

4. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο πιηθώλ νηθνδνκήο. 

5. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εμόδσλ γηα ηαρπδξνκηθέο ζπξίδεο. 

6. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ. 

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

«Καηαζθεπή δεκνηηθνύ θηηξίνπ ειεγνπδίνπ». 

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

«Οδνπνηία ηέσο Δήκσλ Οηηύινπ θαη Αλ. Μάλεο 2013». 

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

«Οδνπνηία ηέσο Δήκνπ Γπζείνπ 2013».  

10. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Ύδξεπζε νηθηζκνύ 

Μαπξνβνπλίνπ». 

11. ρεηηθά κε ηε δσξεά ηνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ ηξαηνύ. 

12. Καηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηα Καιύβηα. 

13.  Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ηεο πξνζθπγήο  ηνπ Πέηξνπ Αλδξεάθνπ ηνπ Κνπξή 

θαηά ηνπ Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,       28  Φεβροσαρίοσ  2013 
Αριθ. Πρωη.:   3119 



14. ρεηηθά κε ηελ αξ. 434/2012 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Σξηπόιεσο 

πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία «ΣΕΥΝΟΔΙΑΣΑΗ Α.Ε.». 

15. ρεηηθά κε ηελ αξηζκ.  30/2013 ΑΔ – Αλάζεζε ζε δηθεγόξν γηα ηελ 

παξνρή γλσκνδόηεζεο.  

16. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν γηα ηελ παξνρή γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ γηα ην ΥΑΔΑ ζηε ζέζε «Πξνθήηεο Ηιίαο». 

17. Καζνξηζκόο ηηκήο παξαρώξεζεο ζέζεο θαη πξνζηίκσλ ζηελ 

εκπνξνπαλήγπξε Αξεόπνιεο. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 


