
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γύθειο,     30-11-2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΝΗΣ                                                         Αριθ.  Πρωτ. :   13983 

 

Προς :    1. κ. Δήμαρχο 

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  

3. κ. Πρόεδρο Κοινότητας Γυθείου 

4. κ. Πρόεδρο Κοινότητας Αρεοπόλεως 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 

για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

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

την «Αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά 22-23 Αυγούστου 2020». 

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

την «Ολοκλήρωση Αναπλάσεων Τ.Κ. Αρεόπολεως». 

3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού κανονισμού για 

την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε.». 

4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ» , (Α.Π. 14573/24.07.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ03 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ», (Α.Π. 16402/28.02.2020) στον 

Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ05 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ», (Α.Π. 14575/24.07.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 

– «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ». 

7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος 



«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», (Α.Π. 16401/28.08.2020) στον Άξονα 

Προτεραιότητας – «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

8. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ», (Α.Π. 18213/29.09.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

9. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Smart cities, 

ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, 

δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19», (Α.Π. 

19576/19-10-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». 

10. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δράσεις 

ηλεκτροκίνησης στους δρόμους», (Α.Π. 18213/29.09.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

11. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 – 2023» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ελλάδα 1821 – 

Ελλάδα 2021», (Α.Π. 20003/27-10-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤ/ΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». 

12. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 

την προμήθεια υλικού ερευνητικού έργου σχετικά με τον κοινωνικό σχηματισμό και τον 

οικισμένο χώρο στη χερσόνησο της Μάνης – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.   

13. Έγκριση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.  

14. Παράταση της μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου Γυθείου, σε εφαρμογή 

του άρθρου 132 του Ν. 4692/2020. 

15. Παράταση της μίσθωσης της ανοικτής δημοτικής έκτασης στη θέση Σπαρτέα 

της Τ.Κ. Αρεοπόλεως,  σε εφαρμογή του άρθρου 132 του Ν. 4692/2020. 

16. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο και την παραλαβή ακινήτου 

ιδιοκτησίας του Δήμου, στη θέση «ΣΠΗΛΙΟΥΣ» της Τ.Κ. Αρεόπολης (Τουριστικό 

Περίπτερο). 

 

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 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, της  υπ΄ αριθμ. 426/13.11.2020   εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., 

και βάσει της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) και της 

υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Γεωργία Αν. Λυροφώνη 

 


