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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΝΗΣ                                      

  Προς :    1. κ. Δήμαρχο
                                                                                      2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
                                                                                      3. Πρόεδρο Κοινότητας Αρεόπολης,    
                                                                                          και Γυθείου
                                                                                        
                                                                                      
              
                                                                               

                                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
          

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης και ταυτόχρονα με 
τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει 
την    18η  Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 16:00, στον 1ο όροφο του 
κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο, του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης,  για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για την 
καταβολή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων Δήμου (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) έτους 2021. 

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για την 
ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. 

3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για 
Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.  

4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, σχετικά με 
έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν 
από την εμφάνιση covid – 19. 

5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας και καταπτώσεων πρανών συνεπεία των 
πυρκαγιών και των καιρικών συνθηκών 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος. 

6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για Δαπάνες 
αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από θεομηνίες και έκτακτα γεγονότα 
– Διόρθωση ΚΑΕ.

7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για την 
πρακτική άσκηση σπουδαστών  - Διόρθωση ΚΑΕ. 

8. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

9. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για την 
προμήθεια ελαστικών οχημάτων για τη Δημοτική Αστυνομία (νέος Κ.Α.). 

10. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, για την 
προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

11. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.350.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την «Πρόληψη 
και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» (ΣΑΕ 055) – 
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Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου - Τροποποίηση 
Τεχνικού προγράμματος. 

12. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 226.320,55 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 – 
Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 -  Αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.

13. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης στο 
σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αθλητικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Μάνης», με το 
διακριτικό τίτλο «SPORTS & TOURISM CLUB OF MANI».

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 2022.

15. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τ.Α.Π. , για το οικονομικό έτος 2022.
16. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό 

έτος 2022.  
17. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους προσερχόμενων στις Λαϊκές Αγορές, για το 

οικονομικό έτος 2022.  
18. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων Κοιμητηρίων δήμου Ανατολικής 

Μάνης, για το οικονομικό έτος 2022.  
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 2022.  

20. Καθορισμός του τέλους φωτισμού και καθαριότητας, για το οικονομικό έτος 2022.
21. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή ανοικτής δημοτικής έκτασης στη θέση 

ΣΠΑΡΤΕΑ, της Κοινότητας Αρεοπόλεως (παλιό λατομείο Αρεόπολης).
22. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου 

Νηπιαγωγείου Γυθείου.
23. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και 

Αμφισβητήσεων για το έτος 2021.
24. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, για να 

μετέχει στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων.
25. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού».
26. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. 

Μάνης».
27. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης»
28. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».

  

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη 
(μεικτή συνεδρίαση), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη, τις 
διατάξεις των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-
2020), τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ. 40/αρ. πρωτ. 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), και εγκ. 643/αρ. 
πρωτ. 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)

Για τη συμμετοχή σας, στη δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή 
συνεδρίαση), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε την Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια 
ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 με τον κάτωθι τρόπο: 
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• ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της 
Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (akatsari@1315.syzefxis.gov.gr)

Επισημαίνεται ότι:
α) με φυσική παρουσία παρευρίσκονται χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, 
αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, 
τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, 
αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της 
συνεδρίασης, οφείλουν να επιδείξουν τα σχετικά πιστοποιητικά στην πρόεδρο του συλλογικού 
οργάνου. 
β) μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής 
παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης (μέσω της 
εφαρμογής ePresence.gov.gr). 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                 ΓΕΩΡΓΙΑ  ΛΥΡΟΦΩΝΗ
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