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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την    30η 

Δεκεμβρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  14:00, 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. 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 εκτέλεση της 

42/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. 

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού (ε΄ δόση) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων 

έτους 2019  - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.  

4. Έγκριση των δαπανών που έχουν ήδη γίνει από την Πάγια προκαταβολή. 

5. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για να μετέχουν ως 

μέλη της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων – 

ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2020.  

6. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για να μετέχει ως 

Πρόεδρος, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και 

Λοιπών Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2020.  

7. Επιβεβαίωση της υπ΄ αριθμ. 47/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά 

την πρόσληψη διοικητικού εποχιακού προσωπικού. 

8. Κατάθεση πρότασης στην UNESCO προκειμένου το Μανιάτικο Μοιρολόι να ενταχθεί στον 

κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Σπάρτης.  

9. Έγκριση υποβολής πρότασης και συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Ανοικτό Μουσείο Μάνης. 

Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού – Αρχιτεκτονικού Αποθέματος της Μάνης», 

στην Πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019» του Πράσινου Ταμείου, 
ως συμπράττοντας φορέας.  

 

 



 

 

10. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

11. Περί διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών Δήμου. 
 

 

 

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 

 


