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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   3η  Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 
16:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την προμήθεια τροφής 
για αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την ενίσχυση κωδικών 
μισθοδοσίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού. 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την επισκευή Οχημάτων 
– Μηχανημάτων Έργου Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους. 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με την επιστροφή ποσού 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με υπηρεσίες σύνταξης 
τεχνικού φακέλου αλλαγών στο χαρακτηρισμό τμημάτων οδικού δικτύου στην 
περιοχή Γυθείου.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με τη συντήρηση δημοτικών 
καταστημάτων 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με τη συντήρηση δημοτικών 
καταστημάτων Δ.Ε. Οιτύλου & Ανατ. Μάνης 2022 – Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος. 

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με αποδοχή 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων δήμων που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021 . 

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με αποδοχή 
χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 
ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – 
Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022 . 

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με αποδοχή 
χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς 
κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας του Δήμου. 

11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
12.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με α) «Αμοιβή Ορκωτών 

λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2020», και β) «Χρηματοδότηση Πράσινου 
Ταμείου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.».
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13.Κατανομή ποσού οφειλής στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ανατ. Μάνης για κάλυψη 
δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.

14.Διοργάνωση Δ΄ Συνεδρίου Ποίησης  για το έργο του ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη.
15.Εξουσιοδότηση προσώπων για τη διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού Κεφαλαίου 

Αυτοτελούς Διαχείρισης Αγησίλαου Κοντολέφα. 
16.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα 

LEADER 2023-2027 Ανατολικής Πελοποννήσου της ΟΤΔ Πάρνωνα.
17.Καθορισμός τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού αξίας ακινήτων, για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π., για το Δήμο 
Ανατολικής Μάνης, για το οικονομικό έτος 2023.

18.Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τ.Α.Π. , για το οικονομικό έτος 2023.
19.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό 

έτος 2023.  
20.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους προσερχόμενων στις Λαϊκές Αγορές, για το 

οικονομικό έτος 2023.  
21.Καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και 

θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ανατολικής 
Μάνης, για το οικονομικό έτος 2023.  

22.Καθορισμός του τέλους φωτισμού και καθαριότητας, για το οικονομικό έτος 2023.

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω 
της εφαρμογής ePresence.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                 ΓΕΩΡΓΙΑ   ΑΝ.  ΛΥΡΟΦΩΝΗ
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