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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 
Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 9η 

Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, 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. Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων 

του Δήμου που συμμετείχαν στη διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, 

από το Υπουργεί Εσωτερικών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.  

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

του ΚΑΕ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».  

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

του ΚΑΕ «Προμήθεια ελαστικών Μ.Ε.».  

4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για δημιουργία 

νέου ΚΑΕ «Εργασίες τοπικής αποκατάστασης οδών πόλεως Γυθείου».  

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού  31.090,00 €  από τους ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών σχολείων. 

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 

Δημοτικών καταστημάτων Οιτύλου». 

7. Αίτημα του Π.Α.Ο. Σμύνους.  

8. Ορισμός Συντονιστή μετά του αναπληρωτή του για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

9. Ορισμός εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, οι οποίοι θα μετέχουν στη Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας.  

10. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι θα μετέχουν ως εκπρόσωποι με τους 

αναπληρωτές τους, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την 

ωρίμανση έργων Δήμου Ανατολικής Μάνης για την υποβολή πρότασης στο 



χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Προτάσεις Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ του ΕΠ Πελοπόννησος 2014 – 2020). 

11. Ορισμός ενός (1) τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.  

12. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων , οι οποίοι θα μετέχουν στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ 

Πελοποννήσου.  

13. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Δήμου Ανατολικής Μάνης».  

14. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

15.  Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

16. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

17. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 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 

 

 

              


