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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου που θα γίνει την 23η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα  12:00 . 

 

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω της 

εφαρμογής ePresence.gov.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 

11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ 

αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, των υπ΄ αριθμ. 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ)  και 163/29-5-

2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης  στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για τακτοποίηση 

οφειλών.  

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για συντήρηση 

και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού. 

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου 2019. 

4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου 2020. 

5. Έγκριση της υπ΄ αρ. 38/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών 

βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους 

κοινής χρήσης». 

6. Έγκριση της υπ΄ αρ. 65/2018 μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης». 

7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 34/2020 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Γερολιμένα». 

8. Συμπλήρωση της αρ. 311/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά 

τους προς παραχώρηση κοινόχρηστους χώρους. 

9. Σχετικά με παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης, έτους 

2020.  

 



10. Σχετικά με αίτημα της κ. Ελευθερίας Φελούκα. 

11. Σχετικά με αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Απανταχού Κοκκινολουριωτών». 

12. Σχετικά με απαλλαγή επιχειρήσεων από καταβολή τελών και πρόβλεψη για μείωση 

μισθωμάτων επιχειρήσεων και δικαιωμάτων περιπτέρων που διέκοψαν ή περιόρισαν 

τη δραστηριότητα τους λόγω των μέτρων προς αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID -19.  

13. Υποβολή αιτήματος στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. για επιδότηση επιπλέον δρομολογίων της 

ακτοπλοϊκής γραμμής Γυθείου – Κύθηρα -  Κρήτης, ενόψει θερινής περιόδου. 

14. Εισήγηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου για παραχώρηση του ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Α΄ Ζώνη, της χερσαίας ζώνης Λιμένα 

Γυθείου, στις επιχειρήσεις εστίασης (καφετέριες κλπ) για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων και σκιαδίων που βρίσκονται στην οδό Τζανή Τζανετάκη από 

την Ταβέρνα 90ο ΜΟΙΡΕΣ έως τη νήσο Κρανάη (ταβέρνα «Γρηγόρης»), και στην Β’ 

Ζώνη, της χερσαίας ζώνης Λιμένα Γυθείου, στην επιχείρηση του Πέτρου Δασκαλάκη 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και σκιαδίων κατά το διάστημα εφαρμογής 

μέτρων προστασίας του COVID 19.  

15. Λήψη απόφασης, σχετικά με την απαλλαγή από τέλη, φόρους, δικαιώματα & 

μισθώματα, των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν λόγω των μέτρων προς 

αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19. 

 
 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

 
Γεωργία Αν. Λυροφώνη 

 

 

 

 

 

 

 


