
  

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
 

 
Συνεδρίαση της  14-6-2016  ημέρα   Τρίτη  και  ώρα  19:00 
Πρόσκληση      8280/10-6-2016 
Παρόντες Δ.Σ.:           Απόντες:   

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 
Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   3     Απόντες:  3 
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  11    Απόντες :  34 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  11ης  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 

Τροποποίηση της αριθ.  209/2012 ΑΔΣ ως 
προς το ωράριο λειτουργίας πεζόδρομου Τ.Κ. 
Αρεόπολης. 
 
 
Αριθ. Απόφασης:    172/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος 
 Και  κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
Την τροποποίηση της αριθ. 209/2012 ΑΔΣ ως προς το ωράριο λειτουργίας 
του πεζόδρομου Τ.Κ. Αρεόπολης για το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος και 
συγκεκριμένα: 
Θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων  στον πεζόδρομο  
από την Παρασκευή 17-6-2016 και ώρα 18:00  μέχρι  την Τρίτη 21-6-2016 
και ώρα 04:00. 
Οι ΔΣ Λιγνός Νικόλαος και Ανδρεϊκος Δημήτριος καταψήφισαν. 
Η Πρόεδρος της Τ.Κ. Αρεόπολης Ψωϊνου Παναγιώτα υπερψήφισε. 
 

 
1ο 
Η/Δ 
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 
2016. 
 
Αριθ. Απόφασης:      173/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 155/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ  

 
 
2ο  
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 
2016 για μεταφορά υπολοίπου ανταποδοτικών 
τελών.                        
 
Αριθ. Απόφασης:      174/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 156/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 
 

 
3ο 
 

Συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη εργασιών 
επαύξησης ισχύος παροχών, Χορήγηση νέων 
παροχών ηλεκτροδότησης για τη σύνδεση στο 
Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης και 
τοποθέτηση επιτοίχιου φωτιστικού σώματος. 
 
Αριθ. Απόφασης:      175/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
 

Α: Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των  υπηρεσιών-εργασιών για την 
επαύξηση ισχύος, χορήγηση νέων παροχών ΦΟΠ  και για την τοποθέτηση 
επιτοίχιου φωτιστικού σώματος  
Β: Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου μας ως κατωτέρω:  
α)  Στην επαύξηση ισχύος 
β)  Στην χορήγηση νέων παροχών ΦΟΠ  
γ) Στις εργασίες  τοποθέτησης επιτοίχιου φωτιστικού σώματος. 
 

 
4ο 

Επανυπολογισμός χρέωσης Κουκουλομάτη 
Αριστείδη. 
 
 
 
Αριθ. Απόφασης:      176/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Την διαγραφή από την καρτέλα του συναλλασσόμενου ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ   με ΑΦΜ 043491226 του ποσού των 198,53 ευρώ  που αφορά 
τέλη ακαθαρίστων εσόδων χρήσης 2014,  λόγω λάθους ως  προς τη 
φορολογητέα ύλη 

 
5ο 
 

Επιβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου για 
χρήση εδάφους και υπεδάφους 
 
Αριθ. Απόφασης:      177/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα την αλλαγή του τίτλου του θέματος 
και ομόφωνα αποφασίζει: 
Α. Η επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων εκτός παραδοσιακών 
οικισμών και πόλεως Γυθείου όπως ορίζονται ανωτέρω, για τοποθέτηση από 
κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες τηλεφωνικών θαλάμων, 
ως κατωτέρω: 
1. Το ποσό των 40,00€ για κάθε στύλο ετησίως 
2. Το ποσό των 1.000,00€ ανά τ.μ., ετησίως, για κάθε ΚΑΦΑΟ, ΚΟΜΠΑΚ, 
τηλεφωνικό θάλαμο, κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από αυτόματες 

Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) Τραπεζών για συναλλαγές του κοινού. 
3. Το ποσό των 350,00€ ετησίως για κάθε τεμάχιο ταχυδρομικής θυρίδας 
4. Τιμή 5€ το τρέχον μέτρο για χρήση υπεδάφους των κοινωφελών 
επιχειρήσεων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. 



5. α)Τιμή 100€ ετησίως για μονό στύλο με μετασχηματιστή κ 
    β)Τιμή 200€ ετησίως για διπλό στύλο με μετασχηματιστή 
 
Β. Η επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων εντός παραδοσιακών 
οικισμών και πόλεως Γυθείου όπως ορίζονται ανωτέρω, για τοποθέτηση από 
κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες τηλεφωνικών θαλάμων, 
ως κατωτέρω: 
1. Το ποσό των 300,00€ για κάθε στύλο ετησίως 
2. Το ποσό των 2.000,00€ ανά τ.μ., ετησίως, για κάθε ΚΑΦΑΟ, ΚΟΜΠΑΚ, 
τηλεφωνικό θάλαμο, κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από αυτόματες 
Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) Τραπεζών για συναλλαγές του κοινού. 
3. Το ποσό των 350,00€ ετησίως για κάθε τεμάχιο ταχυδρομικής θυρίδας 
4. α)Τιμή 100€ ετησίως για μονό στύλο με μετασχηματιστή κ 
    β)Τιμή 200€ ετησίως για διπλό στύλο με μετασχηματιστή 
 
Μη επιβολή τέλους για χρήση υπεδάφους για την υπογειοποίηση 
υπαρχόντων εναερίων καλωδίων, των κοινωφελών επιχειρήσεων και 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αφού εντός των παραδοσιακών οικισμών και 
της πόλεως του Γυθείου αποτελεί πάγια απαίτησή του Δήμου μας η 

υπογειοποίηση του δικτύου των εν λόγω επιχειρήσεων και ο εκσυγχρονισμός 
τους κάτι που αποτελεί και θεσμική τους υποχρέωση, αφού έχουν 
υποχρέωση να βελτιώνουν τους όρους εξυπηρέτησης και της ασφάλειας των 
πολιτών και να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών της χώρας. 
Γ. Αναμεταδότες κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης κλπ. θα εξετάζονται κατά 
περίπτωση. 
 

 
6ο 
 

Έγκριση  της αριθ. 28/2016 Απόφασης Ν.Π. 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  σχετικά με 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 
2016 
 
Αριθ. Απόφασης:      178/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την αριθ. 28/2016   απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος   Δήμου Αν. Μάνης,  η οποία αφορά αναμόρφωση 
προϋπολογισμού   

 
7ο 
 

Έγκριση  της αριθ. 26/2016 Απόφασης Ν.Π. 
ΟΚΠΑΠΑ  σχετικά με Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για 
τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου. 
 
Αριθ. Απόφασης:      179/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την αριθ. 26/2016   απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ    Δήμου 
Αν. Μάνης  η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση 
του χρηματικού υπολοίπου 
 

 
8ο 

Έγκριση  1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Γυθείου 
2015»  
 
 
Αριθ. Απόφασης:      180/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   του έργου «Αναπλάσεις-
Διαμορφώσεις ΔΕ Γυθείου  2015» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57  
του  Ν 3669/08 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, ανάδοχος του οποίου είναι η 
ΜΑ. CON. STRUCTION Τεχνική Αναπτυξιακή Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία.  

 

 
9ο 
 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού 
ύδρευσης από δεξαμενή Τ.Δ. Αλίκων μέχρι τη 
δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα» 
 
Αριθ. Απόφασης:      181/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίvει  τo από 9-6-2016  πρωτόκoλλo πρoσωριvής και oριστικής 
παραλαβής πoυ συvτάχθηκε από Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αν. Μάνης για τo έργo «Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης 
από δεξαμενή Τ.Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα»,  
ανάδοχος του οποίου είναι η Κανέλλα Κοφινάκου με συvoλική δαπάνη  
197.001,13 €  

 
10ο 
 

 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Αντιμετώπιση ζημιών από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα του Δεκεμβρίου 2013» 
 
Αριθ. Απόφασης:      182/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Αντιμετώπιση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του 
Δεκεμβρίου 2013 » αποτελούμενη από: 

1. Πέτρο Τσιριβάκο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  ως Πρόεδρο (αρχαιότερος 
υπάλληλος) με αναπληρωτή του της Ελένη Κάτσαρη. τον  Χρήστου 
Δημήτριο Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ. 

2. Χρήστου Δημήτριο Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ   ως Μέλος με 
αναπληρωτή του τον   Ιωάννη Κατσιαδράμη  Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ  

3. Παναγιώτη Τσιριγώτη Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με 
αναπληρωτή του την Ελένη Τζανετάκου  Δημοτικό Σύμβουλο. 

 

 
11ο 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής Παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
τέως Δήμου Γυθείου 2013» 
Αριθ. Απόφασης:      183/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου 2013 » αποτελούμενη από: 

1. Πέτρο Τσιριβάκο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  ως Πρόεδρο (αρχαιότερος 
υπάλληλος) με αναπληρωτή του την Αναστασία Σουσάνη  Πολιτικό 
Μηχανικό ΠΕ  Ελένη Κάτσαρη.  

2. Δημήτριο Κουράκο  Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ   ως Μέλος με 
αναπληρωτή του την   Ελένη Κάτσαρη  Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ  

3. Παναγιώτη Πατρικάκο Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με 
αναπληρωτή του τον Πέτρο Πατσάκο  Δημοτικό Σύμβουλο. 



 
12ο 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής Παραλαβής του έργου « Επισκευές 
Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου 
Γυθείου» 
 
Αριθ. Απόφασης:      184/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Γυθείου» 
αποτελούμενη από: 

1. Ελένη Κάτσαρη  Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ  ως Πρόεδρο 
(αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή της  τον Πέτρο Τσιριβάκο 
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ    

2. Λεωνίδα Ιωαννίδη Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ ως Μέλος με 
αναπληρωτή του  την    Αναστασία Σουσάνη  Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  

3. Νικόλαο Λεβεντζώνη Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με αναπληρωτή 
του τον Νικόλαο-Παν/τη Μαλακοδήμο  Δημοτικό Σύμβουλο. 

 

 
13ο 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής Παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
τέως Δήμου Σμύνους 2013» 
 
Αριθ. Απόφασης:      185/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους 2013 » αποτελούμενη από: 

1. Ιωάννη Κατσιαδράμη Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ  ως Πρόεδρο 
(αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή του τον Δημήτριο 
Χρήστου Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ  

2. την Αναστασία Σουσάνη  Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ    ως Μέλος με 
αναπληρώτρια της την   Ελένη Κάτσαρη  Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ  

3. Δημήτριο Συκουτρή Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με αναπληρωτή 
του τον Χρήστο Αναστασάκο  Δημοτικό Σύμβουλο. 

 

 
14ο 

Καθορισμός θέσεων υπαιθρίου στάσιμου 
εμπορίου. 
 
Αριθ. Απόφασης:      186/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Α. Καθορίζει  δύο (2) νέες θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο 
Δήμο Ανατολικής Μάνης και συγκεκριμένα:  

- Μία(1) θέση στην πλατεία Αθανάτων της Τοπικής Κοινότητας 
Αρεόπολης, ΔΕ Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης και 
συγκεκριμένα απέναντι από το HOTEL KOURIS, με συνολικό 
εμβαδόν 2,00 τ.μ., στο Δημοτικό χώρο χωρίς αυτοκίνητο. 

- Μία (1) θέση στην Τ.Κ. Κότρωνα, Δ.Ε. Ανατ. Μάνης, Δήμου Ανατ. 
Μάνης και  συγκεκριμένα στο δημοτικό χώρο στην πλατεία μπροστά 
από το μνημείο του Νικηφόρου Δεμέστιχα (παραλία). 

 
Β. Οριοθετεί την θέση στην Πλατεία Αθανάτων, που είχε καθορισθεί με την 
425/2011 ΑΔΣ, και  συγκεκριμένα στο σημείο «απέναντι από τον Ι.Ν Αγίου 
Αθανασίου Αρεόπολης» με συνολικό εμβαδόν 2,00 τ.μ. στο Δημοτικό χώρο 
χωρίς αυτοκίνητο. 
 

 
15ο 

Χορήγηση ή μη  άδειας άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου στον Τσουμάκο Δημήτριο 
του Παναγιώτη 

 
Αριθ. Απόφασης:      187/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
 
Α: Την χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον 

Τσουμάκο Δημήτριο του Παναγιώτη στην πλατεία Δημαρχείου της ΔΚ 
Γυθείου μιας θέσης στην συμβολή των οδών Ευρυκλέους και Ι. Ξανθάκη, 
εκτάσεως κατάληψης δύο (2) τετραγωνικών μέτρων, με αντικείμενο 
δραστηριότητας καλαμπόκι (ψημένο) με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει 
στο Δήμο τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
 
α)Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί 
υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους 
νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125), 
β)Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε 
αυτόν, 
γ)Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει 
ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής 
νομοθεσίας,  
δ)Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, 
ε)Βιβλιάριο υγείας ή Πιστοποιητικό υγείας, 
στ)Δημοτική ενημερότητα 
ζ)Το τέλος για την άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
 
Β: Ορίζει  χρονικό διάστημα από την έκδοση της Α.Δ.Σ., για την προσκόμιση 
των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών για χορήγηση τελικά 
της άδειας, τις 30 ημέρες. 
 

 
16ο 

Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών με πωλούμενο είδος "Νωπά αλιευτικά 
προϊόντα θαλάσσης" της Koppitz Andrea του 
Kurt. 
 
Αριθ. Απόφασης:      188/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Την χορήγηση Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών, με πωλούμενο 
είδος “Νωπά Αλιευτικά προϊόντα θάλασσας”, στην Koppitz Andrea του Kurt, 
κάτοικο Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  
 



 
17ο 

Σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
οχήματος στον Σαμπατακάκη Κούλη. 
 
Αριθ. Απόφασης:      189/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Να δοθεί στον κ. Σαμπατακάκη Κούλη μια θέση στο χώρο στάθμευσης 
Αρεόπολης, και συγκεκριμένα η 1η θέση, η οποία απέχει λιγότερο από 100 
μέτρα από το σπίτι του . 
Επίσης, του δίνεται το δικαίωμα να διασφαλίσει τη θέση αυτή στάθμευσης με 
δική του δαπάνη. 
Οι ΔΣ Λιγνός Νικόλαος και Ανδρεϊκος Δημήτριος καταψήφισαν. 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ Μητσάκος Γεώργιος δήλωσε παρόν ως μη σύννομο το 
αίιτημα. 

 
18ο 

Σχετικά με αίτημα των κ.κ. Παναγιώτας 
Λιακάκου και Οντιλ Ζαντ-Κολοκοτρώνη. 

 

Αριθ. Απόφασης:      190/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Αναβολή συζήτησης του θέματος προκειμένου οι κ.κ. Καλαμπόκης Γεώργιος 
και Παρουσάκης Αθανάσιος, εντός πέντε ημερών, καταθέσουν εγγράφως στο 

Δήμο τις απόψεις τους. 
Υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γυθείου Μπελεγρής Ιωάννης 

 
Γύθειο  17-6-2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


