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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 9η  Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για 
λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Γερολιμένα Δήμου Ανατ. Μάνης. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με τη συμπληρωματική 
απόφαση απόδοσης ΚΑΠ μηνός Μαρτίου 2022. 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με ενίσχυση κωδικών 
μισθοδοσίας (Κ.Α. 10.6041.0003, Κ.Α. 10.6054.0003). 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την πληρωμή παραβόλων 
– εξόδων τελών για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.

5. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2022,  για την κάλυψη ασφαλιστικών 
εισφορών ωφελούμενων Προγράμματος ΟΑΕΔ. 

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022,  σχετικά με την ενίσχυση 
κωδικών μισθοδοσίας.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την ενίσχυση 
κωδικού με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων - οχημάτων» της 
υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.

8. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την ενίσχυση 
κωδικού με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων».

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με τις Υπηρεσίες 
Εσωτερικού Ελεγκτή ΟΤΑ.

10.Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 (δ’ τρίμηνο).
11.  Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 (α’ τρίμηνο).
12.Σχετικά με τον καθορισμό ΚΑΕ προϋπολογισμού δαπανών έτους 2022 για την 

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
13.Αποδοχή και κατατομή ποσού Β΄ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

σχολείων έτους 2022. 
14.Σχετικά με παραχωρήσεις χρήσεις αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης 

για το έτος 2022.
15.Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Πολιτιστικού 

Ομίλου Μάνης «Το Ταίναρο».
16.Σχετικά με το αίτημα της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών «ΛΑΣ».
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17.Ανάκληση της υπ΄ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη 
νέας, σχετικά με αίτημα του Ν.Π.   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.   για χρηματοδότηση από Κ.Α.Π. Δήμου, 
έτους 2022. 

18.Σχετικά με το αίτημα του κ. Τ.Ν. Δημοτικού Συμβούλου, Μέλους της Β/βάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής. 

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

                 ΓΕΩΡΓΙΑ  ΛΥΡΟΦΩΝΗ
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