ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΠΡΟΣ:

Γύθειο,

24 Δεκεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 25657

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Δρακουλάκου Ελένη
κ. Καρβούνη Δημήτριο
κ. Κουμεντάκο Αντώνιο
κ. Πατρικάκο Παναγιώτη
κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο
κ. Πατσάκο Πέτρο
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 30η του
μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:30 για τη συζήτηση και
λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της Κ/Ξ ENVITEC A.E. – WATT A.E.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014 για «Μισθώματα χώρου
διαχείρισης απορριμμάτων».
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014 για ενίσχυση κωδικών
μισθοδοσίας.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
5. Διάθεση πιστώσεων οικον. έτους 2014.
6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της μεταφοράς οχημάτων ΟΛΠ.
7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας συστήματος συναγερμού για
τις ανάγκες του δημοτικού κτιρίου στο Πριτσιώτικο Γυθείου.
8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπών εκτυπώσεων,
εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων.
9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα.
10. Αίτημα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγουλέα Παναγιώτη, για
παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου
Ανατολικής Μάνης.
12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Τ.Κ. Καρυούπολης.

13. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών δρόμου από οικισμό Πολεμίτα της Τ.Κ. Μίνας έως
Παχιάνικα της Τ.Κ. Κοκκάλας».
14. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού «Προμήθεια
φωτιστικών στύλων-φωτιστικών σωμάτων και εξαρτημάτων».
15. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών
αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου.
16. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων.
17. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών 2015.
18. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εργασία: «Διαχείριση
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Πέτρος Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

