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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    

                                                
                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο
                                                                     2.  κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους    
                                                                     3.  Πρόεδρο και Μέλη Κοινότητας Γυθείου
                                                                     4.  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ανατ. Μάνης

5. Συλλόγους και φορείς πόλεως Γυθείου
6. Κατοίκους πόλεως Γυθείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα, δια ζώσης και ταυτόχρονα με 
τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   4η  
Μαϊου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, 
επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο, του Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για λήψη απόφασης  στο 
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Σχετικά με το έργο «Ανάπλαση οικισμού Γυθείου» προϋπολογισμού 2.600.000,00 € και 
την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» Άξονας Προτεραιότητας 
2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο «Αναβάθμιση οικιστικού 
Περιβάλλοντος Δήμων Ανατ. Μάνης και Δυτ. Μάνης». 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα,   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  λόγω της παράστασης που επιβάλλεται να γίνει από 
πλευράς του Δήμου Ανατ. Μάνης ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που 
συνεδριάζει στις 5-5-2022 και ώρα 10:00,  για να γνωμοδοτήσει επί της αρ. 56203/7-4-2022 ειδικής 
Διοικητικής προσφυγής του κ. Τζανέτου Φιλιππάκου του Κων/νου, επικεφαλής της Δημοτικής 
παράταξης «Ενωτική Κίνηση Μάνης» και δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Ανατ. Μάνης, αναφορικά 
με την αρ. 68/2021 τεχνική μελέτη με τίτλο : «Ανάπλαση οικισμού Γυθείου». 

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. 23983/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022).

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 4-5-2022 και ώρα 15:00 με τον κάτωθι τρόπο: 

• ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας του 
Δημοτικού Συμβουλίου (akatsari@1315.syzefxis.gov.gr)
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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.
Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, 
οφείλουν να επιδείξουν τα σχετικά πιστοποιητικά. 
β) μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν όσοι 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 Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία  Λυροφώνη
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