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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           
Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει 

την 13η Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον 1ο όροφο του κτιρί-
ου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  
 

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου για αποκατά-
σταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 25-1-2019 και τροποποίηση τεχνι-
κού προγράμματος. 

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου και τροπο-
ποίηση του τεχνικού προγράμματος. 

3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την πρόσληψη έκτα-
κτου διοικητικού προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης οχτώ μηνών. 

4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την πρόσληψη έκτα-
κτου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με διάρκεια 
σύμβασης έξι μηνών. 

5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για έξοδα κηδείας υπαλ-
λήλου. 

6. Έγκριση της υπ’ αρ. 3/2019 τεχνικής μελέτης του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις 
Δ.Ε. Σμύνους 2019» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού του έρ-
γου. 

7. Έγκριση της υπ’ αρ. 4/2019 τεχνικής μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 
2019» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού του έργου. 

8. Έγκριση της υπ’ αρ. 5/2019 τεχνικής μελέτης του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις 
Δ.Ε. Οιτύλου 2019» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού του έρ-
γου. 

9. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2019 τεχνικής μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής 
Μάνης 2019» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού του έργου. 

10. Έγκριση της υπ’ αρ. 11/2019 τεχνικής μελέτης του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώ-
σεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2019» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγω-
νισμού του έργου. 

11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συγκρότηση Α/θμιας τριμελούς 
επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυ-
πόπτων ζώων. 

12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της τριμελούς 
επιτροπής, του άρθρου 35 του αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα. 



13. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της τριμελούς 
επιτροπής, του άρθρου 11, παράγραφος 1, του Π.Δ. 31/2018. 

14. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιόβρυσης. 
15. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2019 μελέτης του τμήματος Περιβάλλοντος, σχετικά με τη δια-

χείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και απόφαση ανάθεσης της διαχείρι-
σης σε οικονομικό φορέα κατόπιν διαγωνισμού επιλογής. 

16. Σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων βάρους άνω 
των 3,5 τόνων στην Εθνική Οδό 39 Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο. 

17. Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο για παραχωρήσεις απλής χρή-
σης αιγιαλού, παραλίας κλπ. 

18. Σχετικά με την αίτηση της εταιρείας «ALISTOS HOTEL – ΒΟΖΗΣ Ε.Π.Ε.» 
19. Υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Φάρων σχετικά με επιστροφή φανού – φάρου 

Γυθείου. 
20. Κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιμόρροπης κατασκευής. 
21. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη επο-

χιακών αναγκών για το έτος 2019. 
22. Πρόσληψη διοικητικού εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών για το έτος 

2019. 
23. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός 

των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του. 
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της 

υπ’ αρ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) Υπουργικής Απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευές και 
συντηρήσεις 3ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου». 

26. Έκτακτη επιχορήγηση Α-βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Γεώργιος Μητσάκος 
 

 


