
 
 
       
 
 

 

 

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 9ε ηνπ 

κελόο Απξηιίνπ έηνπο 2013, εκέξα  ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 13:30 γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη έιεγρν 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ.  

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ 

ζηα Καιύβηα.  

3. Απνδνρή ηνπ πνζνύ ησλ 5.000 € από ηεο εηαηξεία «ΕΛΠΕΝ γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. 

4. Δηάζεζε πηζηώζεσλ.  

5. Δηάζεζε πίζησζεο, έγθξηζε ηεο αξηζκ. 13/2013 κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο 

«Ακκνράιηθσλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ Οηηύινπ & Αλαη. Μάλεο» θαη 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ.  

6. Δηάζεζε πίζησζεο, έγθξηζε ηεο αξηζκ. 14/2013 κειέηεο κε ηίηιν 

«Καζαξηζκόο αγξνηηθώλ δξόκσλ κε γθξέεληεξ ηέσο Δήκσλ κύλνπο, 

Γπζείνπ, Οηηύινπ & Αλ. Μάλεο» θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ.  

7. Δηάζεζε πίζησζεο θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ έξγνπ «Αλαπιάζεηο – 

δηακνξθώζεηο ηέσο Δήκνπ Οηηύινπ θαη Σ.Κ. Κνθθάιαο». 

8. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ θνπήο δέληξσλ. 

9. Δηάζεζε πίζησζεο θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

«Ελεκέξσζε – Επαηζζεηνπνίεζε Κνηλνύ γηα ηε πγθξόηεζε πιινγήο θαη 

Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο θαη Εξκελείαο Δήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,       5  Απριλίοσ  2013 
Αριθ. Πρωη.:   5163 



10. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κε αξ. θπθι. ΚΗΤ 2418, ΚΗΗ 4331, ΚΗΤ 

2420 νρεκάησλ ηνπ Δήκνπ. 

11. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κε αξ. θπθι. ΜΕ 33807 νρήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ.  

12. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κε αξ. θπθι. ΜΕ 119556 νρήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ.  

13. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κε αξ. θπθι. ΜΕ 119556 δίθπθινπ 

νρήκαηνο ηνπ Δήκνπ.  

14. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κε αξ. θπθι. ΑΚΚ 475 νρήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ.  

15. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα θαηαγγειία ζπκβάζεσλ κίζζσζεο.  

16. Οξηζκόο δηθαζηηθνύ επηκειεηή γηα επίδνζε εγγξάθσλ ζρεηηθά κε 

θαηάπησζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 

 


