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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 20η  Απριλίου έτους 2022, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 
18:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την προμήθεια 
φωτιστικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την προμήθεια 
φωτιστικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μάνης.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σύνταξης φακέλου χρηματοδότησης για τη χωροθέτηση και 
αδειοδότηση εγκαταστάσεων  καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με εργασίες καθαρισμού 
και διαμόρφωσης Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων.

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με τις υπηρεσίες 
ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ανατολικής Μάνης.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «Πάρνωνας Α.Ε» για 
την προετοιμασία, ωρίμανση και υλοποίηση έργων Δήμου Ανατολικής Μάνης της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

7. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης στο 
Γυμναστικό Σύλλογο του Δήμου Ανατολικής Μάνης «Πανγυθεατικός».

8. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης στο 
Ναυτικό Όμιλο Λακωνίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

9. Αίτημα της ΕΥΖΗΝ GREECE, σχετικά με τη διοργάνωση του αγώνα Oceanman 
2022.

10.Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ανατ. Μάνης στους 54ους Διεθνείς Παιδικούς 
Αγώνες που θα διεξαχθούν 11-16 Αυγούστου 2022, στο Κόβεντρι, της Αγγλίας. 

11.Τροποποίηση της αρ. 3/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη 
σύσταση της επιτροπής διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

12.Αίτημα του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για τη χορήγηση της τακτικής επιχορήγησης .

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 
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(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

                 ΓΕΩΡΓΙΑ  ΛΥΡΟΦΩΝΗ
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