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Προς :    1. κ. Δήμαρχο 
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3. Πρόεδρο Κοινότητας Γυθείου 
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                                                              ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα  19:00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου 
στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης. 
 

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, 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 οικ. έτους 2020 του Δήμου, σχετικά με τη 
μισθοδοσία των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για την αποκατάσταση 
τοιχίου στην οδό Τζαννήμπεη Γρηγοράκη – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.  

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για την ενίσχυση του 
Κ.Α. με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, σχετικά με την 
επιστροφή ποσού στον κ. Πέτρουλα Σωτήριο του Ηλία.  

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για τη δημιουργία 
οπτικοακουστικού υλικού για τη συμβολή των Μανιατών στον απελευθερωτικό 
αγώνα ενόψει της συμπλήρωσης 200 ετών.  

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, σχετικά με την ανάδειξη 
του μανιάτικου μοιρολογιού ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς.  

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για τις εργασίες 
φιλοτέχνησης ανάγλυφης παράστασης για την 17η Μαρτίου στην ιστορική πλατεία 
Αρεόπολης.   

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για την πρόσληψη 
προσωπικού σχετικά με τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω πανδημίας COVID – 19. 

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για την απόδοση ποσού 
εισπράξεων από τις Λαϊκές Αγορές για το έτος 2020.  

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για την έκδοση αδειών 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου.  



11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για τακτοποίηση 
οφειλής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές 1-3- Ιουλίου 2017» - 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. 

12. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου 2020. 

13. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, για να 
μετέχει στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων.  

14. Καθορισμός τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίας ακινήτων, για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π., για το Δήμο 
Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2021.  

15. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τ.Α.Π. , για το οικονομικό έτος 2021. 
16. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό 

έτος 2021.  
17. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους προσερχόμενων στις Λαϊκές Αγορές, για το 

οικονομικό έτος 2021.  
18. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων Κοιμητηρίων δήμου Ανατολικής 

Μάνης, για το οικονομικό έτος 2021.  
19. Καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια 

και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2021. 

20. Καθορισμός του τέλους φωτισμού και καθαριότητας, για το οικονομικό έτος 2021.  
21. Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 49/2020 και 78/2020 αποφάσεων του Δ.Σ., “Περί 

υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος»,  Άξονας 
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση 
έργων πολιτιστικής κληρονομιάς»”.  

22. Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 50/2020 και 77/2020 αποφάσεων του Δ.Σ., “Περί 

υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος», Άξονας 

Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Διαχείριση Οικιακών 

απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης»”. 
23. Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 51/2020 και 79/2020 αποφάσεων του Δ.Σ., “Περί 

υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος», Άξονας 

Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης  Ανθρώπινου Δυναμικού» στην 

πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή / Βελτίωση Υποδομών Άθλησης»”. 
24. Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 52/2020 και 80/2020 αποφάσεων του Δ.Σ., “Περί 

υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος», Άξονας 

Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση, Ανάδειξη, 

Αναβάθμιση Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς»”. 
25.  Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 57/2020 απόφασης του Δ.Σ., “Έγκριση της υπ΄ αρ. 

38/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων 

κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης»”. 
26. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 58/2020 απόφασης του Δ.Σ., “Έγκριση της υπ΄ αρ. 

65/2018 μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης»”. 
27. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ., “Έγκριση της υπ΄ αρ. 

34/2020 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Γερολιμένα»”. 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 
Γεωργία Αν. Λυροφώνη 

 


