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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που θα γίνει την 30η  Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 11:00 
και ώρα λήξης 12:00, για λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα :

Έκδοση Ψηφίσματος με αφορμή  το θάνατο του τέως Δημάρχου Γυθείου Πέτρου 
Τζωρτζάκη. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς,   σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  λόγω 
του αιφνίδιου θανάτου του τέως Δημάρχου  Γυθείου Πέτρου Τζωρτζάκη. 

Για τη συμμετοχή σας, στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέχρι 
την ώρα έναρξη αυτής, έως τις 11:00  δηλαδή, επιλέγοντας έναν από τους κάτωθι τρόπους, 
α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας 
του Δημοτικού Συμβουλίου (akatsari@1315.syzefxis.gov.gr) ή 
β) με τη χρήση μηνύματος- sms προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (6970311442)

Για να ψηφίσετε στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει κατά την ώρα της 
συνεδρίασης, δηλαδή από τις 11:00 μέχρι τις 12:00, να αποστείλετε είτε:
α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας 
του Δημοτικού Συμβουλίου (akatsari@1315.syzefxis.gov.gr), ή
β) Όσοι δε διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό email θα μπορείτε να ψηφίσετε το ανωτέρω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τη χρήση μηνύματος-sms προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
(6970311442) γράφοντας στην αρχή το όνομά σας και στη συνέχεια το νούμερο του θέματος και 
την ψήφο σας (π.χ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΡΟΦΩΝΗ 1 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ, 3 ΥΠΕΡ , 4 ΚΑΤΑ …… κ.ο.κ.)

Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία σε σχέση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, μπορείτε να 
καλείτε την Πρόεδρο στο τηλέφωνο 2733360306,  μέχρι την 11η μεσημβρινή της ημέρας της 
συνεδριάσεως.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης της συνεδρίασης, ήτοι 12:00, καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία  Λυροφώνη
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