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     Προς :    1. κ. Δήμαρχο 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           

 

 
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

που θα γίνει την 4η Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη απόφασης  
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
 

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, σχετικά με 

πρακτική άσκηση σπουδαστών.  

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για 

κατασκευή δημοτικών τουαλετών στη Δ.Κ. Γυθείου. 

3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για τη 

διόρθωση του Κ.Α. «Αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κλειστού 

Γυμναστηρίου Αρεόπολης». 

4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για τέλη 

ταξινόμησης μηχανημάτων έργου.  

5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, σχετικά με 

την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση πνευματικού κέντρου και εκσυγχρονισμός κεντρικής 

αίθουσας». 

6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για 

τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.  

7. Σχετικά με παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης έτους 2021. 

8. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περιπτ. Κ. παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. 

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή της παρ. 7 του αρθ. 60 του Ν. 
4370/16. 

10. Συγκρότηση εθελοντικής ομάδας πυροπροστασίας Δήμου Ανατ. Μάνης. 
11. Καθορισμός της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου που θα παρασταθεί και θα 

εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 

 

 

Σημειώνεται ότι, 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 άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των Π.Ν.Π. 

της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020), την αριθμ. 40 αρ. 

πρωτ. 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την  αριθμ. 163 αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020 

(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αριθμ. 60249/22-09/2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.   

 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Γεωργία Αν. Λυροφώνη 



 

 

 

 

 

 

 


