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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           

 
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που θα γίνει την 8η Απριλίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για λήψη 
απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
 

1. Σχετικά με αγορά οικοπεδικών εκτάσεων για κάλυψη αναγκών του Δήμου.  

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

αντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Κότρωνα και τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος.  

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

αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Αρεόπολης 

και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.  

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

κατασκευή ραμπών υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.  

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

ολοκλήρωση αναπλάσεων Τ.Κ. Αρεόπολης  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.  

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

επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Μάνης.  

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

έκτακτη επιχορήγηση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & 

Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

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

δράση «Πολυεπίπεδη ψηφιακή προβολή – Ζωντανεύοντας την ιστορία – Βιωματική 

τρισδιάστατη αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων». 

9. Καθορισμός των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 εις βάρος των οποίων 

θα εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής.  

10. Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο, για παραχωρήσεις απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. 

11. 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 

2021.  

12. Σχετικά με παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης έτους 2021. 

13. Σχετικά με παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης με τη 

διαδικασία της δημοπρασίας. 

14.  Λήψη απόφασης για την απασχόληση με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο εργατοτεχνικού 

προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας.  

15. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πέντε (5) ναυαγοσωστών με τετράμηνη 

σύμβαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021.  

16. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση για την 

κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας έτους 2021.  

17. Διαγραφή ποσοστού 40% από τα μισθώματα Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, 

Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου έτους 2020 σε επιχειρήσεις – 



μισθωτές Δημοτικών ακινήτων λόγω αναστολής λειτουργίας τους με κρατική εντολή ή 

χαρακτηρισμού τους ως πληττόμενες από τον κορωνοϊό COVID – 19.  

18. Σχετικά με ανάπλαση λίθινου πηγαδιού, αίτημα της εταιρείας Ιστορικών Ερευνών 

“ΛΑΣ”. 

19. Σχετικά με καθαρισμό μονοπατιού από Μαυροβούνι (θέση κτήμα Πεταλέα) έως 

παραλία Βαθύ – Νεοχωρίου, αίτημα των Rolf Roost & Γ. Κανελλόπουλου. 

20. Σχετικά με παραχώρηση παλαιού κοινοτικού καταστήματος οικισμού Νέας Μαραθέας, 

αίτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) – Παράρτημα ΕΟΔ Λακωνίας.  

21. Ενημέρωση σχετικά με την 3/2020 Α.Δ.Σ., η οποία αφορά τη διαχείριση 

ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και ορισμός Προέδρου της συγκροτηθείσας Επιτροπής.  

22. Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ανατ. Μάνης.  
23. Σχετικά με λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου 

Ανατολικής Μάνης.  

 

 

 

 

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 
 

 

 

 


