
 
 
       
 
 

 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 
 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο 

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ 
      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο 

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο 

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο 
            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε 
να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας 

με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία 
και την ώρα της συνεδρίασης  

 

                                             

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που 

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 18η του 

μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 

1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση παιδικών 

χαρών και παγκακίων». 

2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου 

Σμύνους 2013». 

3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών 

από θεομηνίες τέως Δήμου Οιτύλου & Ανατολικής Μάνης». 

4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντόστρωση 

περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στη Θέση Πριτσιώτικο».  

5. Ανάκληση της αριθμ. 144/2013 ΑΟΕ σχετικά με το έργο «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις τέως Δήμου Σμύνους» και λήψη νέας απόφασης. 

6. Ανάκληση της αριθμ. 146/2013 ΑΟΕ σχετικά με το έργο «Προκαταρκτική 

υδραυλική και γεωλογική μελέτη φράγματος στο πλατύ  ποτάμι Δήμου Αν. 

Μάνης Δ.Ε. Σμύνους – θέση Αρχοντικό» και λήψη νέας απόφασης. 

7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας υλικών συντήρησης – 

επισκευής κτιρίων. 

8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού. 

9. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που 

απαιτούνται για τη συντήρηση του αρ. ΚΗΥ 2407 οχήματος του Δήμου.  

10. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που 

απαιτούνται για τη συντήρηση των αρ. ΚΗΟ 3854 – ΚΗΙ 2301 οχημάτων 

του Δήμου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,     14  Ιουνίου  2013 
Αριθ. Πρωτ.:   10959 



11. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που 

απαιτούνται για τη συντήρηση των αρ. ΚΗΥ 2407 – ΚΗΙ 2346 οχήματος του 

Δήμου.  

12. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που 

απαιτούνται για τη συντήρηση των αρ. ΚΗΟ 3854 – ΚΗΙ 2301 – ΚΗΗ 4326 

οχήματος του Δήμου.  

13. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που 

απαιτούνται για τη συντήρηση του αρ. ΜΕ 104923 οχήματος του Δήμου.  

14. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που 

απαιτούνται για τη συντήρηση του αρ. ΚΗΙ 2328 οχήματος του Δήμου.  

15. Σχετικά με τη συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο.  

16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας πινακίδων. 

17. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των 

Τοπικών Κοινοτήτων.  

18. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου 1ου τετράμηνου 

2013.  

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

                                Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης                

 

 

 

 


