
 
 
       
 
 
 

 

 
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 Δπηηξνπήο  πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηελ 25ε ηνπ 

κελόο Ινπιίνπ έηνπο 2013, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:30 γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ : «Σπληήξεζε Γεκνηηθώλ 

θηηξίσλ Βαρνύ – Αηγηώλ – Πξνζειίνπ». 

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα πισηήο εμέδξαο 

ζην Πόξην Κάγην. 

3. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ 

ζηελ Κειεθά.  

4. Γηάζεζε πηζηώζεσλ. 

5. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο ups θαη ζπζηήκαηνο Η/Υ. 

6. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ «Απνςίισζε θαη δηακόξθσζε 

ηάθξσλ θαη πξαλώλ ΓΔ Γπζείνπ θαη Σκύλνπο». 

7. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ «Απνςίισζε θαη δηακόξθσζε 

ηάθξσλ θαη πξαλώλ ΓΔ Οηηύινπ θαη Αλ. Μάλεο». 

8. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ «Γηακόξθσζε αθηώλ θαη 

επαλαθνξά ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε παξαιηώλ Ν. Οηηύινπ, Κνθθάιαο θαη 

Αγ. Κππξηαλνύ». 

9. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ ζύληαμεο νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ έηνπο 2012 Γήκνπ Αλαη. Μάλεο. 

10. Γηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα 

ηε ζύληαμε θαη ππνβνιή πιήξνπο θαθέινπ ηνπ Γήκνπ Αλαη. Μάλεο ζην 

κέηξν 4.10 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε. 

11. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΥ 2413 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,    19  Ιοσλίοσ  2013 
Αριθ. Πρωη.:   13580 



12. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΥ 2407 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

13. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΥ 2407 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

14. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΥ 2407 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

15. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΥ 2407 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

16. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΙ 2328 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

17. Καηάξηηζε ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ επηζθεπή ηνπ αξηζκ. ΚΗΥ 2370 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

18. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ΚΗΗ 

4331 νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

                                Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης             

 

 


