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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 26η 

Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ανατ. Μάνης, επί της οδού Βασιλέως Παύλου (1ος όροφος) στο Γύθειο, για συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

1. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 168/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας, σχετικά με την 

κατάταξη του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γυθείου, σύμφωνα με το Ν. 4479/2017. 

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Επισκευές και 

συντηρήσεις 3ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου». 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή 

Νηπιαγωγείου Αρεόπολης». 

4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2019». 

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 

2019». 

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση 

ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης -7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Γυθείου και Τ.Κ. Κρυονερίου 

και Καρέα». 

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 

Δημοτικών Καταστημάτων Δ.Ε. Οιτύλου 2016». 

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 

κλειστού γυμναστηρίου Αρεόπολης». 

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. 

Ανατ. Μάνης 2017». 

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις – 

Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2016». 



12. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, στο Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 

13. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης». 

14. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Ανατολικής Μάνης». 

15. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου 

Ανατολικής Μάνης».  

16. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 135/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατ. 

Μάνης και λήψη νέας σχετικά με τη λύση μισθωτηρίου Πνευματικού Κέντρου.  

17. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για ενίσχυση του 

ΚΑΕ «ΕΡΓΑ ΔΕΗ».  

18. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για καταβολή 

προσαυξήσεων εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ΠΟΕ) τέως Δήμου Γυθείου. 

19. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για ενίσχυση του 

ΚΑΕ «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

20. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για «Εφαρμογή 

διασύνδεσης οικονομικής διαχείρισης με σύστημα ΔΙΑΣ» και για «Ενεργοποίηση 

επιπρόσθετης λειτουργικότητας για εξαγωγή στοιχείων μισθοδοσίας σύμφωνα με το 

πρότυπο του φορέα ΔΑΥΚ». 

21. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για απεντόμωση 

κτιρίου Δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων Δήμου». 

22. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για ενίσχυση 

κωδικών μισθοδοσίας. 

23. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για ενίσχυση των 

ΚΑΕ «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και «Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 

24. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για την 

τακτοποίηση οφειλής σε «Συστεγασμένα φαρμακεία Κ.Ι. Λυμπέρη και Π. Λυμπέρη – 

Ανδρεάκου Ο.Ε.», κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 25/2019 αμετάκλητης απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

25. Συζήτηση αιτήματος επιχορήγησης του ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΥ Γ.Σ.. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 4 του 

πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις των 

δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου 

Αντιδημάρχου, οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα που 

ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την 



έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και 

δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.   

 

 

                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

                                                                                     Γεωργία Αν. Λυροφώνη 

 

 

              

 


