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                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο 

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                      

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου 

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων  

                                                                     6. κ. Καραμπάση Ελένη     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 Σας   προσκαλώ σε  δημόσια τακτική   Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα 

γίνει την 3η Οκτωβρίου έτους 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30  στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης  στα κατωτέρω θέματα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος.  

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για δημιουργία νέου Κ.Α.  και 

τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.  

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σχετικά με ανταποδοτικές 

υπηρεσίες. 

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού Γ΄ δόσης από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών σχολείων έτους 2018. 

5. Αναπροσαρμογή ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων για το οικ. έτος 2019. 

6. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το οικ. έτος 2019. 

7. Αναπροσαρμογή ή τέλους προσερχομένων στις Λαϊκές Αγορές για το οικ. έτος 

2019. 

8. Αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων Κοιμητηρίων του Δήμου  για το οικ. 

έτος 2019. 

9. Καθορισμός τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού αξίας ακινήτων για τον υπολογισμό ΤΑΠ, για το Δήμο Ανατ. Μάνης 

οικ. έτους 2019.  

10. Καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλομένου τέλους ανά άδεια 

και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 

Ανατ. Μάνης οικ. έτους 2019. 

11. Αναπροσαρμογή ή μη  τελών φωτισμού και καθαριότητας  για το οικ. έτος 2019. 

12.  Σχετικά με την μεταφορά ταμειακών υπολοίπων σε ενιαίο λογαριασμό στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

13. Σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης  του ΚΑ 10.6661.0001 με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών συντήρησης – επισκευή κτιρίων» 

14. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6413.0001  για μεταφορά εκπροσώπων σε 

εκδηλώσεις. 

15. Εξειδίκευση πιστώσεων συντήρησης μεταφορικών μέσων-Οχημάτων. 

16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2017». 

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου 2015». 

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου 2016». 

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Γυθείου». 



20. Συγκρότηση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου 

21. Έγκριση της αριθ. 53/2018 μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 

2018» προϋπολογισμού δαπάνης 365.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής 

του. 

22. Θεώρηση άδειας του Μενουδαράκου Δημητρίου, επαγγελματία πωλητή υπαίθριου 

εμπορίου πλανόδιου. 

23. Ανανέωση άδειας του Κουρμπέλη Απόστολου του Πέτρου, παραγωγού πωλητή 

υπαίθριου εμπορίου πλανοδίου, με είδος εμπορίας «νωπά αλιευτικά προϊόντα 

θάλασσας». 

24. Συζήτηση αιτήματος Οργανωτικής Επιτροπής 3ου Επιστημονικού Forum 

«Ογκολογία-‘Quo vadis’  προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατ. 

Μάνης  η διεξαγωγή του Πανελληνίου Συνεδρίου  που θα πραγματοποιηθεί στο 

Λιμένι στις 5-7 Οκτωβρίου 2018. 

25. Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) Μάνης, έγκριση συνεργασίας με την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Φορέα Στρατηγικής και με λοιπούς φορείς και 

ορισμός εκπροσώπων στην ΟΣΚ. 

 

 

 

Εισηγητές θεμάτων: 

Από 1-15 η κ. Λυροφώνη Γεωργία 

Από 16-21 ο κ. Τσιριγώτης Παναγιώτης 

Από 22-23 ο κ. Πατρικάκος Παναγιώτης 

24ο η κ. Δρακουλάκου Ελένη 

25ο η κ. Καραμπάση Ελένη 

 

 

                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

      

                                                                                       Γεώργιος  Μητσάκος 
 

 

 


