
 

 

       

 

ΠΡΟ: 

 
 

 
 

 Σα ηακηικά μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής 

      κ. Χριζηοδοσλάκο Θεόδωρο 
      κ. Αγριόδημας Μιταήλ 

      κ. Μασροειδόγγονα Νικόλαο 
            κ. Αραπάκο Θεόδωρο 

            κ. Γεωργακάκο Γεώργιο 

            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 

Ιαιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Ιαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Αλαηνιηθήο Λάλεο, ηελ 16ε ηνπ 

κελόο ΘΟΤΚΘΟΤ έηνπο 2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00 γηα ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

1. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ κεηνδόηε ηεο ππεξεζίαο: 

«Σερληθόο ύκβνπινο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Απνρεηεπηηθά έξγα πόιεσο 

Γπζείνπ».  

2. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ ζηε ζέζε «ΚΤΙΟΤ» ηεο Σνπηθήο Ινηλόηεηαο Πεηξίλαο. 

3. Ιαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ (αγξνηεκάρην) ζηε ζέζε «ΠΗΓΑΔΑ» Λαπξνβνπλίνπ. 

4. ρεηηθά κε ηελ αξηζκ. 24/2014 απόθαζε ηνπ Εηξελνδηθείνπ Γπζείνπ. 

5. Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ εμόθιεζε ηεο αξηζκ. 24/2014 

απόθαζεο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Γπζείνπ.   

6. Δηόξζσζε ηεο αξηζκ. 168 /2014 ΑΟΕ, ε νπνία αθνξά αλακόξθσζε 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2014. 

7. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ην δεκνηηθό αθίλεην ζηε ζέζε «πήιηνπο» ηεο 

Σνπηθήο Ινηλόηεηαο Αξεόπνιεο. 

8. Δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε ζεκηλάξηα. 

9. Δηάζεζε πίζησζεο. 

10. Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαπάλεο 

εθηέιεζεο έξγσλ ΔΕΗ. 

11. ρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ θ. Παλαγνπιέα Παλ/ηε γηα παξάηαζε απόδνζεο 

ινγαξηαζκνύ ππνιόγνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.   

12. ρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ θ. Παλαγηώηε Ινπηξάθνπ. 

13. ρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο ΓΡΗΓΟΡΑΙΑΙΗ Δ. & ΘΑ  Ε.Ε. γηα ξύζκηζε 

νθεηιώλ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

Γύθειο,   11   Ιοσλίοσ  2014 

Αριθ. Πρωη.:   14947  



14. ρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο θ. ΙΟΚΟΙΟΣΡΩΜΗ ΖΑΜΣ ΟΜΣΘΚ ΛΑΡΘ ΖΑΜ γηα 

ξύζκηζε νθεηιώλ. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 


