
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62470332227962d630c1849b στις 01/04/22 16:51

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΝΗΣ                                      

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
          

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που θα γίνει την 6η  Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 
για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο, για παραχωρήσεις απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας για το έτος 2022.

2. Σχετικά με παραχωρήσεις χρήσεις αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης 
για το έτος 2022.

3. 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 2022.        

4. Αίτημα του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για χρηματοδότηση από Κ.Α.Π. Δήμου, έτους 
2022. 

5. Αποδοχή ή μη του αιτήματος του κ. Τραγάκη Νικολάου από τακτικό μέλος του 
Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατ. 
Μάνης.    

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την τακτοποίηση οφειλών παροχών 
ένδυσης προσωπικού (αφορά την προμήθεια γάλακτος 2021).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης 
απορριμμάτων.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 
και λοιπών εξαρτημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους και την προμήθεια φωτιστικών 
σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μάνης.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με συμπληρωματική κατανομή για την 
κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και 
λοιπών αναλωσίμων στα πυρόπληκτα νοικοκυριά. 

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω της 
εφαρμογής ePresence.gov.gr), 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).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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