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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την    17η 

Δεκεμβρίου 2019,  ημέρα Τρίτη  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. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για επιχορήγηση 

μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ – ΟΧΕ Μάνης. 

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

συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

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

τροφής για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. 

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

κωδικών μισθοδοσίας καθαριότητας. 

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

κωδικών μισθοδοσίας διάφορων υπηρεσιών. 

6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για Συντήρηση 

κτιρίου Λιμενικής Αρχής Γυθείου σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου 

Ανατολικής Μάνης και Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

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

κωδικού εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ κτιρίων του Δήμου. 

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

κωδικού «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 

9. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών σχολείων. 

10. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για συντήρηση – 

επισκευή κολώνας Δήμου (φωτιστικό σώμα, κατόπιν ζημιάς). 

11. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για επισκευή - 

συντήρηση οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης. 

12. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για αμοιβή 

ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης 2019. 



13. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ. 

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

Κ.Α.Ε. 20.6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας». 

15. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, για παροχή 

υπηρεσιών αναφορικά με την αδειοδότηση υφιστάμενων άνευ αδείας ή κατ΄ υπέρβαση 

αυτής κατασκευών στο Γερολιμένα, Λιμένι, Σελινίτσα και Ν. Οίτυλο.    

16. Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 256, 257, 258, 259, 260, 261/2019 αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οι οποίες αφορούσαν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του 

Δ.Σ. του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  

17. Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 284, 285, 286, 287, 288/2019 αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οι οποίες αφορούσαν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του 

Δ.Σ. του Ν.Π. Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης.  

18. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου 2019.  

19. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

χρήσης για το οικ. έτος 2019 Δήμου Ανατολικής Μάνης και καθορισμός αμοιβής. 

20. Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.090 € (δ΄ δόση) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

σχολείων έτους 2019 . 

21. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΙΧ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες». 

22. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση VIII του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο 

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες της χώρας». 

23. Σχετικά με αίτημα Γραφάκου Λυκούργου . 

24. Γνωμοδότηση επί καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου «Ξηριά» στο Γύθειο 

του Δήμου Ανατ. Μάνης, στο όριο οικοπέδου ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ Λακωνίας. 

25. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα μετέχει στην 

επιτροπή του άρθ. 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (444/Β/1999) όπως ισχύει . 

26. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα μετέχει στην 

επιτροπή του άρθ. 11 πργ. 1 του Π.Δ. 31/2018 (Α/ 61). 

 

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 


