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ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           
 

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

που θα γίνει την 1η Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης  στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
 

 
1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για την 

κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ. 

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

εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. 

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

διόρθωση του Κ.Α. «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κότρωνα» και 

τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. 

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

διόρθωση Κ.Α. της υπ΄αρ. 12/2021 ΑΔΣ 

5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για προμήθεια 

προκατασκευασμένου οικίσκου (δημοτικών τουαλετών) και τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος. 

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

γιατρού εργασίας. 

7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για προμήθεια 

ηλεκτρονικού προγράμματος για τις ανάγκες του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

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

δημιουργία κωδικών μισθοδοσίας . 

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

αποτύπωση φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού Δήμου Ανατ. Μάνης.  

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού Β΄ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  σχολείων 

έτους 2021. 

11. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2020 (δ΄ τρίμηνο) 

12. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2021 (α΄ τρίμηνο) 

13. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.  

14. 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 2021. 

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή τουστην επιτροπή αμεροληψίας 

προτύπου ISO 17065 του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 

16. Σχετικά με παραχώρηση προς το Δήμο καταστημάτων και αιθουσών Συγκέντρωσης 

που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ που παραχωρήθηκαν κατά χρήσης σε 

χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ. 



17. Σχετικά με την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης σε ξενοδοχείο, έμπροσθεν της 

προσόψεως αυτού.  

18. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση του προαύλιου χώρου, τουαλετών και 

αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου, για τη λειτουργία θερινού σινεμά.  

19. Σχετικά με δημιουργία δουλείας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου στην 

Κοινότητα Βαχού.  

20. Σχετικά με θέσεις εγκατάστασης γωνιών ανακύκλωσης.  

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


