
 
 
       
 
 
 

 

 
 

 

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 23ε ηνπ 

κελόο Σεπηεκβξίνπ έηνπο 2013, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 14:00 γηα ηε ζπδήηεζε 

θαη ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

1. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ.  

2. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο πηλαθίδσλ. 

3. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κέζσλ 

ππξνπξνζηαζίαο.  

4. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο γξαθηηώλ, κειαληώλ θιπ γηα 

εθηππσηέο θιπ 

5. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο ινηπώλ αλαισζίκσλ.  

6. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θσηνηππηθώλ 

κεραλεκάησλ ηνπ Δήκνπ.  

7. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ.  

8. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ απνκαγλεηνθώλεζεο ησλ 

πξαθηηθώλ.  

9. Σρεηηθά κε ηελ εθδήισζε αλαθήξπμεο ηνπ θ. Κνπηζηιηέξε Μηραήι σο επίηηκνπ 

δεκόηε.  

10. Δηάζεζε πηζηώζεσλ. 

11. Δηάζεζε πίζησζεο,  έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκώλ όξσλ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα δύν (2) θαηλνηόκσλ βπζηδόκελσλ 

ζπζηεκάησλ θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο ζε θάδνπο θνηλήο ρξήζεο. 

12. Πξνκήζεηα θηγθιηδσκάησλ.  

13. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ παγία πξνθαηαβνιή ησλ Τνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,   19  Σεπηεμβρίοσ  2013 
Αριθ. Πρωη.:  18171 



14. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Δήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο.  

15. Έγθξηζε κεληαίσλ ινγαξηαζκώλ εζόδσλ – εμόδσλ Δήκνπ κελόο Απγνύζηνπ  

2013.  

16. Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ 

Τ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

17. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα αγσγή ΙΓΜΕ. 

18. Οξηζκόο δηθεγόξνπ  γηα έθεζε Ισάλλαο Αγξαληώηε θιπ  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

                                Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης             

 

 


