
  

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
 

 
Συνεδρίαση της  8-2-2016  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19:00 
Πρόσκληση      1549/3-2-2016 
Παρόντες Δ.Σ.:     19       Απόντες:  8 
Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 
Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   1     Απόντες:  5 

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  11    Απόντες :  34 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  2ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2016 
και των αποφάσεων  που λήφθηκαν. 

 

 
Α/Α 

ΘΕΜΑ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ 

 
1ο 

 
Συμμετοχή του Δήμου στην Διημερίδα 
του Κ.Υ. Αρεόπολης με τίτλο «ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΜΑΣΤΟΥ: Πρόληψη και Έγκαιρη 

Διάγνωση»-Διάθεση πίστωσης- 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.                                                   
 
 
Αριθ. Απόφασης:      15/2016 

 
Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
-Την συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης ως συνδιοργανωτή 
με το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης στην διημερίδα με τίτλο « 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση» που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αρεόπολη , την Παρασκευή 12 και το 
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 08:30-15:30. 
-Την βράβευση του  γιατρού κ. Ξεπαπαδάκη Γρηγόριου για την 
ανεκτίμητη προσφορά του στον Τομέα Υγείας στη Μάνη 
-Διαθέτει (ψηφίζει)  πίστωση ποσού  1.365,00 € σε βάρος του 

οικείου Κ.Α. 00.6434.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων 

σχέσεων» τα οποία θα διατεθούν προκειμένου να καλυφθούν από 
πλευράς Δήμου κάποια από τα έξοδα που θα προκύψουν από την 
συνδιοργάνωση της διημερίδας με τίτλο « ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: 
Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση»    
-Συγκροτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του  ΕΚΠΟΤΑ  
και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, την επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  για το 
έτος 2016 
-Ορίζει  σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων  67 και 70 του Π.Δ. 
28/80 και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, την επιτροπή 
παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων»  για το έτος 2016 

 
2ο 

 
Συμμετοχή του Δήμου στο 1ο  

Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με 
τίτλο  «Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης 
στην Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και 
κατευθύνσεις»- Διάθεση πίστωσης 
 

Αριθ. Απόφασης:      16/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Την συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης ως συνδιοργανωτή 

στο 1ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο  «Ζητήματα 
Θεωρίας και Πράξης στην Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και 
κατευθύνσεις» 
Την διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ προκειμένου να 
καλυφθούν από πλευράς Δήμου κάποια από τα έξοδα που θα 

προκύψουν από την συνδιοργάνωση 

 
 
3ο  

 
Έγκριση της αριθ. 8/2016 ΑΕΠΖ σχετικά 
με Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ανατ. 
Μάνης.   
 
Αριθ. Απόφασης:      17/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την αριθ. 8/2016 απόφαση-εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, η οποία ορίζει: 

-Τη διαδικασία εκπόνησης του ΤΣ Διαχείρισης Απορριμμάτων μέσω 

ομάδας εκπόνησης έργου που θα υποστηριχθεί και από 

εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη. 

-Τη συγκρότηση ομάδας έργου που θα συντάξει το ΤΣ Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης (Καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης, καθορισμός Στόχων, Ανάπτυξη δράσεων 
ΤΑ, Οικονομικά στοιχεία - χρηματοδότηση) και θα αναλάβει να 
παρακολουθεί, να ενημερώνει την ΕΠΟΙΖΩ και το συμβούλιο σε 

τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα.Η 
Ομάδα Έργου θα αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες και 
Δημοτικούς Συμβούλους και συγκεκριμένα τους: 
 Α. Λυροφώνη Γεωργία, Αντιδήμαρχο (Συντονιστή της Ομάδας 
Έργου) 
 Β. Σαμιώτη Κων/νο, Προϊστάμενο  του Τμήματος Περιβάλλοντος, 



Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης 
Πρασίνου 
Γ. Βερούτη Βασίλειο, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων 
Δ. Πατσουράκο Βασίλειο, Υπάλληλο του Τμήματος 
Η ανωτέρω ομάδα θα υποστηριχθεί και από εξειδικευμένο εξωτερικό 

συνεργάτη 

-Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣ 
Διαχείρισης Απορριμμάτων ορίζεται έως 31/03/2016. 
-Την ένταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων στον 
Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 
-Να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία διαβούλευσης (Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης, ανάρτηση στην ιστοσελίδα)».  
Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος 

 

 
4ο 

 
Μίσθωση ακινήτου για κάλυψη αναγκών 
του Δήμου. 
 

Αριθ. Απόφασης:      18/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου, εμβαδού 350 τετρ. Μέτρων 
περίπου, προκειμένου να διοργανώνει συνέδρια, συναντήσεις και  
εκδηλώσεις καθότι δεν διαθέτει  τέτοιο κατάλληλο χώρο.   

 
5ο 

Εξέταση της από 22-1-2016 αίτησης της 
ΑΕ με την επωνυμία Β.Παναγάκος-Μ. 
Τρακοσιάρη ΑΞΕΤΕ 
 

 
Αριθ. Απόφασης:      19/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Α) την διαγραφή από την καρτέλα της υπόχρεης του τέλους 
παρεπιδημούντων χρήσης 2011 και ποσού 215,02€ λόγω λάθους ως 
προς το πρόσωπο του φορολογούμενου. 

Β) Απορρίπτει  το  αίτημα για  την διαγραφή του τέλους 
ακαθαρίστων εσόδων  για τους παρακάτω λόγους: 
Με την αριθμ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ: 1200 
(ΦΕΚ 2038/Β/29.12.2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών  η 
Τοπική Κοινότητα Κότρωνα εντάχθηκε στο σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίας των ακινήτων. 
Στο άρθρο 20 του Ν. 2539/97 ορίζεται ότι στην περιφέρεια των 

δήμων που εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιβάλλεται υποχρεωτικά 
τέλος 2% στα ακαθάριστα έσοδα συγκεκριμένων κατηγοριών 

καταστημάτων (συμπεριλαμβάνεται το κατάστημα της υπόχρεης), 
ενώ στην περίπτωση που δεν ισχύει το ως άνω σύστημα, η επιβολή 
του τέλους εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου δήμου, 

απαιτούμενης σχετικής απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.  
Με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3756/2009 το ανωτέρω 
ποσοστό μειώθηκε σε 0,5% με ισχύ από 1/1/2009. 
Η επιχείρηση της αιτούσας που λειτουργεί εντός ζώνης εφαρμογής 
του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της  αξίας των 
ακινήτων υπόκειται ευθέως από τον νόμο σε τέλος ακαθαρίστων 
εσόδων από 1/1/2011. 

Το τέλος δηλαδή επιβάλλεται από τον  νόμο και όχι από  απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου. 
Γ) Επισημαίνει ότι η « Β. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ –Μ. ΤΡΑΚΟΣΙΑΡΗ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.» 
δεν έχει καταβάλει τα τέλη παρεπιδημούντων και   ακαθαρίστων 
εσόδων και δεν έχει υποβάλει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης δηλώσεις 

για τις χρήσεις 2012,  2013, 2014 και 2015  τόσο για τα ακαθάριστα 
έσοδα που πραγματοποίησε ως υπόχρεη σε τέλος ακαθαρίστων 

εσόδων όσο και για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησε ως 
υπόχρεη σε τέλος παρεπιδημούντων, προσκομίζοντας παράλληλα 
και φορολογικά στοιχεία  (π.χ. Ε3) προς  απόδειξη της ακρίβειας 
των δηλώσεων της, και παρακαλείται για την τακτοποίηση αυτής της 
εκκρεμότητας.  
 

 

 
6ο 

‘Έγκριση αναγκαιότητας για Ενοικίαση 
μηχανήματος για χωματουργικές 
εργασίες 
 
Αριθ. Απόφασης:      20/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας της μίσθωσης 
χωματουργικού μηχανήματος για εργασίες που θέλει να εκτελέσει ο 
Δήμος  (π.χ. Καθαρισμό κοίτης ρεμάτων και χειμάρρων από φερτά 
υλικά , καθαρισμό πρανών οδών σε ύψος άνω των 3 μέτρων  

κ.λ.π.) το οποίο θα συνεπικουρείται όπου δύναται από τα 
μηχανήματα του Δήμου. 
Εγκρίνει την αριθ. 5/2016 μελέτη με τίτλο «Ενοικίαση μηχανήματος 
για χωματουργικές εργασίες» προϋπολογισμού 60.000,00€. 
Καθορίζει ως τρόπο ενοικίασης τον πρόχειρο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές. 

 



 
7ο 

Έγκριση της αριθ.   1/2016 τεχνικής 
μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. 
Γυθείου 2016»-Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού-Τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσής του 

 
Αριθ. Απόφασης:      21/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 
όπως εισηγείται η Ο.Ε. με την αριθ.4/2016 απόφαση-εισήγησή της  
Εγκρίνει την αριθ.  1/2016  τεχνική μελέτη του έργου «Οδοποιία 
Δ.Ε. Γυθείου 2016» ποσού  προϋπολογισμού δαπάνης 450.000,00€ 

(ίδιοι πόροι)  

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου 
έτους 2016 ως προς το ποσό της χρηματοδότησης του έργου από 
400.000,00€ σε 450.000,00€ 
Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την δημοπρασία 
 

 

8ο 

Έγκριση της αριθ. 1/2016 μελέτης με 

τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Οιτύλου και Ανατ. Μάνης» 
προϋπολογισμού 14.000,00€- Έγκριση 
αναγκαιότητας-Καθορισμός τρόπου 
εκτέλεσης. 
 

Αριθ. Απόφασης:      22/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Εγκρίνει την αριθ. 1/2016 μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός 
κοιμητηρίων ΔΕ Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 14.000,00€. 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών με 
τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  14.000,00€ που είναι εγγεγραμμένη στο 

Κ.Α. 45.6262.0001 και η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 
εύρυθμη  λειτουργία  όλων των υπηρεσιών του Δήμου   

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας 
ανάθεση 

  
9ο 

Έγκριση της αριθ. 2/2016 μελέτης με 
τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. 

Γυθείου και Σμύνους» προϋπολογισμού 
8.000,00€- Έγκριση αναγκαιότητας-
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. 
 
Αριθ. Απόφασης:      23/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει την αριθ. 2/2016 μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός 

κοιμητηρίων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους » προϋπολογισμού δαπάνης  
8.000,00€. 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών με 
τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους» 
προϋπολογισμού δαπάνης  8.000,00€ που είναι εγγεγραμμένη στο 
Κ.Α. 45.6262.0002 και η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 
εύρυθμη  λειτουργία  όλων των υπηρεσιών του Δήμου  

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας 
ανάθεση 

 

10ο 

Έγκριση της αριθ. 3/2016 μελέτης με 

τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών οδών με 
γκρέηντερ τέως Δήμων Σμύνους, 

Γυθείου, Οιτύλου και Ανατ. Μάνης» 
συνολικού ποσού 40.000,00€- Έγκριση 
αναγκαιότητας-Καθορισμός τρόπου 
εκτέλεσης. 
 
Αριθ. Απόφασης:      24/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Εγκρίνει την αριθ. 3/2016 Τ.Μ. με τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών 
δρόμων με γκρέηντερ τέως Δήμων Γυθείου, Οιτύλου, Αν. Μάνης και 

Σμύνους» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 ευρώ. 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών  
 και οι  οποίες κρίνεται απαραίτητες για την εύρυθμη  λειτουργία  
όλων των υπηρεσιών του Δήμου   
Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον δημόσιο τακτικό μειοδοτικό  
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

μονάδες στις τιμές της μελέτης. 
 

 
11ο 

Έγκριση της αριθ. 2/2016 μελέτης με 
τίτλο «Αποψίλωση και διαμόρφωση  
τάφρων και πρανών Δημοτικών οδών 

Δήμου Ανατ. Μάνης» προϋπολογισμού 

24.600,00€- Έγκριση αναγκαιότητας-
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. 
 
Αριθ. Απόφασης:      25/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
 Εγκρίνει την  αριθ.  2/2016 Τ.Μ. του έργου «Αποψίλωση και 
διαμόρφωση τάφρων και πρανών Δημοτικών οδών Δήμου 

Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00€  

Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών 
Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών Δημοτικών οδών 
Δήμου Ανατολικής Μάνης που θέλει να εκτελέσει ο Δήμος, είναι 
εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε. 30.6262.0008,  και οι οποίες κρίνεται 
απαραίτητες για την εύρυθμη  λειτουργία  όλων των υπηρεσιών του 
Δήμου. 

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης των εργασιών  την   απευθείας 
ανάθεση 
 

 
12ο 

Ανάκληση της αριθ. 424/2015 ΑΔΣ και 
λήψη νέας σχετικά με πρόσληψη 
προσωπικού με ημερομίσθιο βάσει των 

δ/ξεων της περιπτ. Κ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 για το έτος 

2016. 
 
Αριθ. Απόφασης:     26/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
την ανάκληση της αριθ. 424/2015 ΑΔΣ 
Την   πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και 

πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 12 του ν. 4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν σε 
πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα 
διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς 
διορισμό οργάνου. 

 



 
13ο 

Σχετικά με πρόσληψη προσωπικού 
ανταποδοτικού χαρακτήρα για την 
κάλυψη εποχιακών αναγκών έτους 2016. 
 
Αριθ. Απόφασης:      27/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει για 
ολόκληρο το έτος 2016 από ανταποδοτικά έσοδα τις παρατάσεις των 
συμβάσεων καθότι δεν επαρκούν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις και 
ούτε υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθούν από άλλους πόρους του 

Δήμου .  

 
14ο 

Τροποποίηση της αριθ. 422/2015 ΑΔΣ 
που αφορά έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ανατ. 
Μάνης. 
 
Αριθ. Απόφασης:      28/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την τροποποίηση της αριθ. 422/2015 ΑΔΣ που αφορά έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ανατ. Μάνης. 
Ολόκληρη η απόφαση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος 

 

 
15ο 

Περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα, αναπτυξιακής 
ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ 

 
Αριθ. Απόφασης:      29/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Α) Την συμπλήρωση  της αριθ. 438/2015 ΑΔΣ με την 
προσθήκη παραγράφου: 
Εγκρίνει την τροποποιημένη/συμπληρωμένη  Οικονομοτεχνική 

Μελέτη Βιωσιμότητας  
Β) την διόρθωση της αριθ. 438/2015 ΑΔΣ ως προς τον αριθμό 
αγοράς των αδιάθετων μετοχών και του συνολικού ποσού  ως 

κατωτέρω: 
«Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Ανατ. Μάνης στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» για την αγορά 681 

αδιάθετων μετοχών των 29,35€ εκάστης, συνολικού ποσού  
19.987,35€ σε βάρος του ΚΑΕ  10.7514.0001 
Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος 
 

 

16ο 

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής  για 

καταστροφή παλαιών αντικειμένων του 
Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 
3463/2006). 
 
Αριθ. Απόφασης:      30/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Ορίζει μέλη της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία 
αξία τους κάτωθι:  
Α. Χριστοδουλάκο Απόστολο  Δ.Σ. πλειοψηφίας με αναπληρωτή του 
τον ΔΣ πλειοψηφίας Καρβούνη Δημήτριο  

Β. Εξαρχάκο Γεώργιο Δ.Σ. πλειοψηφίας με αναπληρωτή του τον ΔΣ 
πλειοψηφίας Λεβεντζώνη Νικόλαο 

Γ. Συκουτρή Δημήτριο Δ.Σ. της μειοψηφίας με αναπληρωτή του τον 
Δ.Σ. της μειοψηφίας Πατσάκο Πέτρο. 
Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής είναι από τη λήψη της παρούσας 
απόφασης  έως το τέλος της δημοτικής περιόδου 
 

 

17ο 

Ορισμός  ενός ΔΣ ως  εκπροσώπου του 

Δήμου μας στην Α/βάθμια τριμελή 
επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και 
ηλικίας  των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων 
ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται,  
μετά του αναπληρωτή του. 
 

Αριθ. Απόφασης:      31/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Ορίζει τον Δ.Σ.  Κουμεντάκο Αντώνιο ως εκπρόσωπο του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης ο οποίος θα συμμετέχει στην επιτροπή εκτίμησης 
της εν ζωή αξίας  και ηλικίας  των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων  
ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε σφαγή ή θανάτωση με 
αναπληρωτή του τον επίσης Δ.Σ Ριφουνά Δημήτριο. 

 
18ο 

Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης 
προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών 
του έργου «Κατασκευή Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων Γηπέδου Γυθείου»  

 
Αριθ. Απόφασης:      32/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση  κατά  ενενήντα (90) ημέρες  
δηλαδή μέχρι 30-04-2016  στην ανάδοχο εταιρεία του έργου  
«Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Γυθείου»  ΜΑ. 

CON. STRUCTION Τεχνική Αναπτυξιακή Εμπορική Ανώνυμη 
Εταιρεία»    

 
19ο 

 
 

Σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόταση 
Δράσεων Κοινωνικής Προστασίας, ΕΚΤ 

Στόχος 9 των ΠΕΠ- Κέντρα Κοινότητας. 
 
Αριθ. Απόφασης:      33/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Α: Διαφωνεί με την πρόταση που κατέθεσε στο 

Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για σύσταση  
Κέντρων Κοινότητας μόνον στις πέντε πρωτεύουσες των 
περιφερειακών ενοτήτων, με τους υπόλοιπους Δήμους να 

εξυπηρετούνται από κινητές μονάδες, χωρίς  
προηγουμένως να μας έχει ενημερώσει για το εν λόγω 
πρόγραμμα ή για τυχόν συνεργασία μέσω προγραμματικής 

σύμβασης. 
Β: Αποδέχεται την πρόταση του Υπουργείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την  δημιουργία 
Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο μας το οποίο θα 
στελεχώνεται από δύο (2) άτομα και του οποίου θα 
καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδά του, με συνολικό ετήσιο 
προϋπολογισμό, ποσού 37.440,00€ 



 

 
20ο 

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης 
 
Αριθ. Απόφασης:      34/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Συμπαρατασσόμεθα θετικά στην προσπάθεια της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για τον αποχαρακτηρισμό του κτιρίου Χυμοφίξ 
προκειμένου  να κατασκευαστεί σε αυτό το νέο Μουσείο της 

Σπάρτης 

 
21ο 

Έγκριση ή μη υλοποίησης 
Προγράμματος-Προγραμματικής 

Σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα 
καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο 
εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του 
φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και 
αστικού συστήματος Δήμων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, 

Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»  
 
Αριθ. Απόφασης:      35/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Την  έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες 
περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού 
συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, 
Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-
2017»  με το ποσό των 5.000,00€ ετησίως 

 

Γύθειο  11-2-2016 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


