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ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΝΗΣ                                      

  Προς :    1. κ. Δήμαρχο
                                                                               2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
                                                                               

                                                                                      
                                                                                        

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης

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   23η  Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη 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 προϋπολογισμού οικ. έτους 2022,  σχετικά με την προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών συνεχιζόμενης σύμβασης από το έτος 2021. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για τακτοποίηση οφειλών που 
προήλθαν από τις δαπάνες αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από 
θεομηνίες και έκτακτα γεγονότα. 

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού Α΄ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  
σχολείων έτους 2022.

4. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών Σχολικών 
Μονάδων. 

5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 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), εγκ. 66/αρ. 
πρωτ. ΔΙΔΑΠ/Φ69/188/οικ.21100/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) και απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 
81558/29-12-2021 (ΦΕΚ 6290/Β/29-12-2021).

Για τη συμμετοχή σας, στη δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή 
συνεδρίαση), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία 
του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια 
ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την 24-3-2022 και ώρα 11:00 με τον κάτωθι τρόπο: 

• ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (akatsari@1315.syzefxis.gov.gr)

Επισημαίνεται ότι:
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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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