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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           

 
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που θα γίνει την 3η  Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 για λήψη 
απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

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

ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.  

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

σύνταξη μελέτης σχετικά για το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)  

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

τακτοποίηση οφειλής εταιρείας ERGOTRAK (μεταφορικά μέσα προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ). 

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

εγγραφή κωδικών που προέκυψαν από αναμορφώσεις μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.  

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

μελέτης σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της διαδραστικής ψηφιακής 

μόνιμης έκθεσης μανιάτικης ιστορίας Δήμου Ανατολικής Μάνης και τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος.  

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

προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 

7. Αποδοχή και κατανομή ποσού Α΄ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  

σχολείων έτους 2021. 

8. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Ανατ. Μάνης. 

9. Παροχή γνώμης επί της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2021 του Περιφερειακού 

Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. 

 

 

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 

 

 


