
  

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
 

 
Συνεδρίαση της  30-5-2016  ημέρα   Δευτέρα  και  ώρα  19:00 
Πρόσκληση      7257/26-5-2016 
Παρόντες Δ.Σ.:      16      Απόντες:  11 

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 
Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   3     Απόντες:  3 
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  14    Απόντες :  31 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  10ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 

2016 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν. 
 

 
Α/Α 

ΘΕΜΑ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ 

 
1ο 
Προ 
Η/Δ 

Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  

«Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ  

Γυθείου 2015». 
 
Αριθ. Απόφασης:    161/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα για το κατεπείγον του 
θέματος 
 Και ομόφωνα 

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση   μέχρι  15-7-2016,   

όπως έχει αιτηθεί  η ανάδοχος  εταιρεία του έργου 

«Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2015»  ΜΑ. CON. 

STRUCTION Τεχνική Αναπτυξιακή Εμπορική Ανώνυμη 

Εταιρεία   
 

 
1ο 
Η/Δ 
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016 και τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος. 

 
 
Αριθ. Απόφασης:      162/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Α: Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 

2016 σύμφωνα με την αριθ. 141/2016 απόφαση –εισήγηση 

της ΟΕ  

Β:  Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

του Δήμου οικ. έτους 2016 και γράφει σε αυτό το έργο με 

τίτλο «Οδοποιία τέως Δήμων Οιτύλου & Ανατ. Μάνης 2013» 

και ποσό 9.306,25 €   
 

 
 
2ο  

 

Έγκριση της αριθ. 34/2016 Τ.Μ. του 

έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. 

Ανατολικής Μάνης & Οιτύλου 2016» 

και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής 

του. 
 
Αριθ. Απόφασης:      163/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την  αριθ. 34/2016 Τ.Μ. του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. 

Ανατολικής Μάνης και Οιτύλου 2016» 

προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€  

2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  

δημοπρασία (πρόχειρος διαγωνισμός).  

 

 

3ο 
 

Έγκριση της αριθ. 31/2016 Τ.Μ. του 

έργου με τίτλο «Συντήρηση 

Δημοτικών Καταστημάτων ΔΕ 

Γυθείου 2016»-Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού- τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος και 

καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. 
 

 

Αριθ. Απόφασης:      164/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 

έτους 2016 όπως εισηγείται η Ο.Ε. με την αριθ.   142/2016    

απόφαση-εισήγησή της  

Εγκρίνει την αριθ. 31/2016  τεχνική μελέτη του έργου 

«Συντήρηση Δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Γυθείου 2016»  

προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00€  

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 

Δήμου έτους 2016 ως προς το ποσό της χρηματοδότησης του 

έργου από 12.000,00€ σε 32.000,00€ 

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την δημοπρασία 

(πρόχειρος διαγωνισμός). 

      

  



 
4ο 

Σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης 

μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Σχολικού κτιρίου 

Γυμνασίου-Λυκείου Αρεόπολης 
 
 
Αριθ. Απόφασης:      165/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Α: Εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου 

Αρεόπολης», έναντι του ποσού των 9.225,00 ευρώ συμπ. 

ΦΠΑ 23%, στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

Β. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα – 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
 
5ο 
 

Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας σε τρίτους με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης (όμοροι). 
 

Αριθ. Απόφασης:      166/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος 

απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης , 

έναντι ανταλλάγματος  

Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε 

τρίτους έναντι ανταλλάγματος  

Γ. Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις 

θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του  Ν. 

2971/2001 και της ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 

(ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β΄) 
 

 
6ο 
 

Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας κατόπιν δημοπρασίας. 

 
 
Αριθ. Απόφασης:      167/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος 

απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης , 

έναντι ανταλλάγματος,  

Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε 

τρίτους έναντι ανταλλάγματος, έπειτα από δημοπρασία  

Γ. Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις 

θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του  Ν. 

2971/2001 και της ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 

(ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β΄) 
 

7ο 
 

Οριοθέτηση χώρων και καθορισμός 

όρων χρήσης ομπρελών και 

ξαπλωστρών στις παραλίες του 

Δήμου Ανατ. Μάνης.  
 
Αριθ. Απόφασης:      168/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 

Να χρησιμοποιηθούν διάφορα σημεία από το Δήμο για 

ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών για δωρεάν διάθεση 

στους λουομένους  και να τοποθετηθούν πινακίδες σε όλους 

αυτούς τους χώρους όπου θα φαίνεται ότι είναι δωρεάν οι 

ομπρέλες και οι ξαπλώστρες. 
 

 
8ο 

Έγκριση ή μη της αριθ. 55/2016 ΑΔΣ 

ΔΕΥΑΑΜ  σχετικά με Ανάκληση της 

αριθ. 32/2016 ΑΔΣ και λήψη νέας 

περί τιμολόγησης των ιδιωτικών 

συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 

Γυθείου. 

 
Αριθ. Απόφασης:      169/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 

Α: Ανακαλεί την αριθ, 110/2016 ΑΔΣ 

Β: Εγκρίνει την  τιμολόγηση των ιδιωτικών συνδέσεων με το 

δίκτυο ακαθάρτων Γυθείου  της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης  

όπως αυτή ψηφίστηκε με την αριθ. 55/2016  απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της όπως παρουσιάζεται παρακάτω:  
«Ανακαλεί την 32/2016 Α.Δ.Σ. με τις τροποποιήσεις της και 

χρεώνει τις ιδιωτικές συνδέσεις στο δίκτυο ακαθάρτων ως 

κατωτέρω: 

1. Για τις οικίες, πάγια χρέωση 100,00 ευρώ συν 2,80 ευρώ 

ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. 

2. Για ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα καταστήματα (πλην 

εστίασης) και οτιδήποτε άλλο πλην των περιπτώσεων 3 

και 4 της παρούσης, πάγια χρέωση 100,00 ευρώ συν 3,50 

ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. 

3. Για τα καταστήματα εστίασης, καφετέριες, μπαρ κλπ, 

πάγια χρέωση 180,00 ευρώ συν 3,50 ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. 

4. Για τα ξενοδοχεία πάγια χρέωση 180,00 ευρώ συν 50,00 

ευρώ ανά δωμάτιο. 

Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α. 

Για εξυπηρέτηση των δημοτών μας δίνει τις παρακάτω 

διευκολύνσεις έως 31-7-2016 : 

1. Έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ εξόφληση. 

2. Δέκα μηνιαίες δόσεις  

3. Είκοσι μηνιαίες δόσεις για ευπαθείς ομάδες.  



 

Μετά τις 31-7-2016, δεν ισχύουν οι διευκολύνσεις των 

δόσεων ή της εκπτώσεως σε εφάπαξ καταβολής. 

Καθορίζει τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά για 

την αίτηση σύνδεσης σε: 

1. Αντίγραφο της τελευταίας δηλώσεως Ε9 ή υπεύθυνη 

δήλωση των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου  

2. Αντίγραφο της τελευταίας δηλώσεως Ε9 ή υπεύθυνη 

δήλωση των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου και 

απαραίτητα αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ (όπου 

εμφαίνεται το κοινωνικό τιμολόγιο), σε περίπτωση 

εντάξεως στις ευπαθείς ομάδες. 

3. Αντίγραφο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου (για τα 

ξενοδοχεία).» 
 

9ο 
 

Συζήτηση αιτήσεως Παναγιώτη 

Κυρίμη. 

 
Αριθ. Απόφασης:      170/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Να απαντήσει στον κ. Κυρίμη ότι η διοίκηση, διαχείριση και 

λειτουργία των Κοιμητηρίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

έχει καθοριστεί   σύμφωνα με την αριθ. 422/2015 ΑΔΣ  

«Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ανατ. 

Μάνης» , όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 28/2016 όμοια 

της και εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθ. 16412/411/11-3-2016 

απόφαση του  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

Επίσης ότι τα τέλη κοιμητηρίων καθορίστηκαν με την αριθ. 

423/2015 ΑΔΣ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 126/2016 

όμοια της. 

 

Η Δ.Σ. Τζανετάκου Ελένη δήλωσε παρούσα. 
 

 
10ο 

 

 Συζήτηση της από 26-5-2016  

έκθεσης του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ανατ. Μάνης 
 
Αριθ. Απόφασης:      171/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Να  δηλώσει ο κ. Κυρίμης Παναγιώτης εντός προθεσμίας, όχι 

μεγαλύτερης του μηνός από την λήψη της απόφασης του ΔΣ  

εάν προτίθεται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό που 

προκύπτει από την διαφορά των τετραγωνικών μέτρων του 

τάφου. 
 

Γύθειο  1-6-2016 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


