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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΝΗΣ                                      

  Προς :    1. κ. Δήμαρχο
                                                                               2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                               3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων  
                                                                                   Γυθείου, Αρεόπολης και 
                                                                                   Κοίτας
                                                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε  σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα 
γίνει την 22η Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον 1ο όροφο του 
κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής 
Μάνης, για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 
«Αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου 
Αρεόπολης».

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : 
«Προμήθεια οικολογικών Βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης 
συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης».

3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και αγροτικής 
οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 στη Δ.Ε. Σμύνους».  

4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Γυθείου».

5. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, σχετικά με την επισκευή 
μεταφορικών μέσων – οχημάτων έργου Δήμου Ανατ. Μάνης. 

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, σχετικά με τακτοποίηση οφειλής της 
ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ. 

7. Διόρθωση της αρ. 43/2023 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά «Αναμόρφωση  
προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».

8. Ορισμός ενός (1) Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του, για να μετέχει ως μέλος της 
επιτροπής του άρθ. 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (444/Β/1999),   για το 2023.

9. 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 2023.

10. Ορισμός δύο (2) Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους, για να μετέχουν ως μέλη της 
επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου 
για το 2022.   

11. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Αντωνάκου Λουκά.  

12. Έγκριση της αρ. 4/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.

13. Υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών 
Ζών, σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τη 
διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ.  ΛΥΡΟΦΩΝΗ
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