
  

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

 

 
Συνεδρίαση της  28-9-2016  ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  19:30 

Πρόσκληση      13622/23-9-2016 
Παρόντες Δ.Σ.:     21    Απόντες:  6 
Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης  
Παρών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   2     Απόντες:  4 
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  8    Απόντες :  37 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  17ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 

2016 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν. 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ 

 
 
1ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2016 για δημιουργία 
Κ.Α. με τίτλο «Καθαρισμός 
χειμάρρων λόγω των πρόσφατων 
θεομηνιών». 

 
 
Αριθ. Απόφασης:    254/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
 Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα 
με την αριθ. 271/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 

 

 
2ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2016. 
 

Αριθ. Απόφασης:    255/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   

Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα 
με την αριθ. 255/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 

 
3ο 
 
 

Συμπλήρωση της αριθμ. 233/2016 
ΑΔΣ που αφορά την έγκριση της 
έκθεσης εσόδων-εξόδων 
προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ 
τριμήνου 2016. 
 

Αριθ. Απόφασης:    ……………….. 
  

 
Αποσύρεται 

 
 
4ο  

 

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής 
παράβασης Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι 
Βασιλείου Καλαμάρη. 

 
Αριθ. Απόφασης:      256/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Την διαγραφή της βεβαιωμένης οφειλής ποσού 40,00€ , από τον υπ΄ 
αριθ. 10701/27-7-2016 Χρηματικό Κατάλογο για τις απλήρωτες 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2012, επ’ ονόματι Καλαμάρη Βασιλείου του 
Θεοδώρου  
 

 
5ο 
 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου 
Ανατ. Μάνης στην Επιτροπή 
ελέγχου χωροταξικής ορθότητας 

της κατανομής δικαιωμάτων 
χρήσης της βοσκής. 
 
Αριθ. Απόφασης:      257/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Ορίζει τον Κουμεντάκο Αντώνιο, με αναπληρωτή του  τον Ριφουνά 
Δημήτριο,  ως μέλος στην επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της 

κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής 

 

 

6ο 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 

του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 
2016». 
Αριθ. Απόφασης:      258/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Οδοποιία ΔΕ 
Γυθείου 2016» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57  του  Ν 
3669/08 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, ανάδοχος του οποίου είναι ο 
Γεώργιος Κότσιφας ΕΔΕ. 

Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ οι εργασίες περιορίζουν τη δαπάνη  των 
απρόβλεπτων στο ποσό των 2.454,19€   και διαμορφώνουν τη 
συμβατική δαπάνη του έργου στο  ίδιο ποσό με αυτό της αρχικής ήτοι 

256.500,00€ (με ΦΠΑ 24% και αναθεώρηση). 
 



 

7ο 
 

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ 

του έργου «Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
Πόλεως Γυθείου»- Χορήγηση ή μη  

παράτασης εκτέλεσης εργασιών 
κατά 40 ημέρες  
 
 

Αριθ. Απόφασης:      259/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Α: Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ  και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πόλεως Γυθείου» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 57  του  Ν 3669/08 όπως αναθεωρήθηκε και 

ισχύει, ανάδοχος του οποίου είναι η Κ/Ξ THALIS E.S.  S.A.- HΡΩN AΤΕ. 
και για τα οποία γνωμοδότησε θετικά η Διαχειριστική Αρχή με το υπ’ 
αριθ. ΟΙΚ. 10641/9-9-2016 έγγραφό της. 

Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ η δαπάνη των απρόβλεπτων περιορίζεται στο 

ποσό των 56.491,33€ διατηρώντας την συμβατική δαπάνη του έργου 
στο ίδιο ποσό με αυτό της αρχικής. 
 
Β: Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση  κατά 40 ημέρες   δηλαδή μέχρι 
24-9-2016  στην ανάδοχο του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) Πόλεως Γυθείου» Κ/Ξ THALIS E.S.  S.A.- HΡΩN 

AΤΕ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν 3669/08, 
όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, μετά και την θετική γνωμοδότηση της 
Διαχειριστικής Αρχής.  
Υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γυθείου 

 
 

8ο 

Χορήγηση ή μη  παράτασης 
εκτέλεσης εργασιών του έργου « 

Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015» 
 
 Αριθ. Απόφασης:      260/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση   κατά εξι μήνες και  μέχρι  10-4-

2017,  όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος    του έργου «Οδοποιία  ΔΕ Ανατ. 
Μάνης 2015» Γ. και Π. Κουτσούκαλης Ο.Ε.  σύμφωνα  τις διατάξεις του 
άρθρου 48 παρ. 8α του Ν 3669/08 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει , 
προκειμένου να εγκριθεί ο υπό σύνταξη 1ος ΑΠΕ και η εκτέλεση των 
εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν και να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες απαλλοτρίωσης στην περιοχή απόληξης της οδού. 
Παρόντες δήλωσαν οι ΔΣ Χριστοδουλάκος Θεόδωρος και Τζανετάκου 

Ελένη 

 
9ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής και Οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ύδρευση 
οικισμού Μαυροβουνίου». 

 

Αριθ. Απόφασης:      261/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίvει  τo από 9-9-2016  πρωτόκoλλo πρoσωριvής και oριστικής 
παραλαβής πoυ συvτάχθηκε από Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αν. Μάνης για τo έργo «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου»,  

ανάδοχος του οποίου είναι ο  Αναστάσιος Γεωργιόπουλος ΕΔΕ  με 

συvoλική δαπάνη  231.259,20€    
 

 
10ο 

Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών από 
θεομηνίες τέως Δήμων Οιτύλου και 
Ανατ. Μάνης» 
 
Αριθ. Απόφασης:      262/2016 
 

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. 
 

 

11ο 

Αναπροσαρμογή ή μη τελών 

φωτισμού και καθαριότητας για το 
έτος 2017. 
 

Αριθ. Απόφασης:      263/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Την  μη αναπροσαρμογή των τελών φωτισμού και καθαριότητας για το 
έτος 2017 και αυτά να παραμείνουν ως έχουν 

 
12ο 

Καθορισμός ύψους και τρόπου 
είσπραξης του καταβαλλόμενου 
τέλους ανά άδεια και θέση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη 

διοικητική περιφέρεια του Δήμου 
Ανατ. Μάνης για το έτος 2017. 
 
Αριθ. Απόφασης:      264/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Τη μη  αναπροσαρμογή του δικαιώματος υπέρ του Δήμου για την 
έκδοση άδειας  στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017 (δηλ. να παραμείνει 
στο ποσό των 120 ευρώ) και να καταβάλλεται εφάπαξ στην Ταμειακή 

Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Μάνης προ της έκδοσης της άδεια 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.  
 

 

13ο 

Αναπροσαρμογή ή μη  του 

συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2017. 
 
Αριθ. Απόφασης:      265/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Τη μη αναπροσαρμογή του  ύψους του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 
2017 και αυτά  να παραμείνουν ως έχουν  σε ποσοστό 0,35%ο για όλη  
τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου. 
 



 

14ο 

Καθορισμός τιμής ζώνης για 

περιοχές που δεν ισχύει το 
σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίας ακινήτων, 

για τον υπολογισμό του ΤΑΠ για 
τον ενιαίο Δήμο Ανατ. Μάνης  
έτους 2017. 
 

Αριθ. Απόφασης:      266/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Τη μη αναπροσαρμογή της τιμής ζώνης και λοιπών συντελεστών σε 
ακίνητα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων για το έτος 
2017 και να παραμείνει ως έχει στα 600,00€/τετρ. μετρο . 

 

 
15ο 

Αναπροσαρμογή ή μη δικαιώματος 
βοσκής έτους 2017 
 

Αριθ. Απόφασης:      267/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Τη μη αναπροσαρμογή του  τέλους βοσκής για το έτος 2017,  να 
παραμείνουν ως έχουν  και συγκεκριμένα: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ –ΟΙΤΥΛΟΥ –ΑΝΑΤ.  ΜΑΝΗΣ- 

ΣΜΥΝΟΥΣ  

1. Μικρή κτηνοτροφία:   0,25€ για κάθε μικρό ζώο και 0,50€ για 

κάθε μεγάλο ζώο. 

2. Μεγάλη κτηνοτροφία: 0,40€ για κάθε μικρό ζώο και 0,80€ για 

κάθε μεγάλο ζώο. 

 

 

16ο 

Αναπροσαρμογή ή μη τελών και 

δικαιωμάτων κοιμητηρίων , έτους 
2017 
 
Αριθ. Απόφασης:      268/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων, για το 
έτος 2017 και αυτά  να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την αριθ. 
126/2016 ΑΔΣ ως κατωτέρω 

1. Παραχώρηση χώρου για ταφή επταετούς διάρκειας  διαστάσεων 
1,20 μ.χ2,50 μ. :   40,00 ευρώ . 

2. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου αορίστου διάρκειας  
διαστάσεων 2 μ.χ2,80 μ. : 350,00 ευρώ . 

3. Δικαίωμα σύστασης  κτιστού οικογενειακού τάφου διαστάσεων 
3μ.χ3μ χ 2,50:   435,00 ευρώ .  

4. Δικαιώματα οστεοφυλακίου  : 10,00 ευρώ ετησίως  
5. Αγορά θυρίδας οστεοφυλακίου: 450,00 ευρώ  
6. Ετήσιο τέλος καθαριότητας και συντήρησης Δημοτικών 

Κοιμητηρίων ως εξής: 

 Τάφοι μέχρι 5τ.μ. : 20,00 € 
 Τάφοι από 5τ.μ. έως 9τ.μ.: 30,00 € 
 Τάφοι από 9τ.μ.  έως 12τ.μ.:40,00 € 
 Τάφοι από 12τ.μ.  και άνω : 40,00 ευρώ  συν 4,00  ευρώ για 

κάθε επιπλέον τ.μ.».  
Μειοψήφησε η ΔΣ Τζανετάκου Ελένη 
 

 
17ο 

Αναπροσαρμογή ή μη τέλους 
προσερχόμενων στις λαϊκές 
αγορές, έτους 2017. 
 
Αριθ. Απόφασης:      269/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους προσερχόμενων στις  λαϊκές αγορές 
για το έτος 2017  στα διοικητικά όρια του Δήμου Ανατ. Μάνης, ανάλογα 
με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής  
Α) Καθορισμός ημερήσιου τέλους 

1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ: 5,20 ΕΥΡΩ 

2) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ: 3 ΕΥΡΩ 
 

 

18ο 

Αναπροσαρμογή ή μη τελών 

χρήσης κοινοχρήστων χώρων  
έτους 2017. 
 
Αριθ. Απόφασης:      270/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

1. τη μη αναπροσαρμογή του τέλους για τους κοινόχρηστους χώρους 
για το έτος 2017 (δηλ. να παραμείνει ως είχε καθοριστεί με την αριθμ. 
311/2015 ΑΔΣ ). 
2.  τη μη αναπροσαρμογή  των τελών για στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο 
για το έτος 2017 (δηλ. να παραμείνουν ως είχαν καθοριστεί με την 
αριθμ. 311/2015 ΑΔΣ ). 
3.  τη μη αναπροσαρμογή των τελών για μικροπωλητές της ετήσιας 

εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, για το έτος 2017 
(δηλ. να παραμείνουν ως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 311/2015 
ΑΔΣ). 

4.  τη μη αναπροσαρμογή των προστίμων της ετήσιας εμποροπανήγυρης 
της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου για το έτος 2017 (δηλ. να παραμείνουν 
ως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 311/2015 ΑΔΣ). 

5.  τη μη αναπροσαρμογή των τελών για μικροπωλητές  της ετήσιας 
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου για το έτος 2017 
(δηλ. να παραμείνουν ως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 311/2015 
ΑΔΣ). 
6.  τη μη αναπροσαρμογή των προστίμων της ετήσιας εμποροπανήγυρης 
της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου για το έτος 2017 (δηλ. να παραμείνουν 
ως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 311/2015 ΑΔΣ). 



7.  τη μη αναπροσαρμογή του τέλους για το χώρο που καταλαμβάνουν 

τα περίπτερα για το έτος 2017 (δηλ. να παραμείνουν ως είχαν 
καθοριστεί με την αριθμ. 311/2015 ΑΔΣ ). 
 

 
19ο 

Αποδοχή ή μη παραίτησης του κ. 
Λεβεντζώνη Νικολάου από το 
αξίωμα  του Προέδρου και Μέλους 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Δήμου Ανατ. Μάνης, Μέλους 

Οικονομικής Επιτροπής και Μέλους 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Ανατ. Μάνης. 
 
Αριθ. Απόφασης:      271/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Λεβεντζώνη Νικολάου από το αξίωμα  
του Προέδρου και Μέλους Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ανατ. 
Μάνης, Μέλους Οικονομικής Επιτροπής και Μέλους Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Ανατ. Μάνης. 

Παρόντες δήλωσαν οι ΔΣ Πατσάκος Πέτρος, Ανδρεϊκος Δημήτριος, 
Χριστοδουλάκος Θεόδωρος και Τζανετάκου Ελένη. 

 
20ο 

Αντικατάσταση παραιτηθέντος  
Μέλους Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Δήμου Ανατ. Μάνης και 
εκλογή νέου Προέδρου. 
 
 
Αριθ. Απόφασης:      272/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Αντικαθιστά τον παραιτηθέντα Ν. Λεβεντζώνη με τον ΔΣ Καρβούνη 

Δημήτριο. 
Πρόεδρος εκλέγεται ο Δ.Σ. Καρβούνης Δημήτριος. 
Παρών δήλωσε ο ΔΣ Χριστοδουλάκος Θ, ενώ καταψήφισε ο ΔΣ 
Πατσάκος Πέτρος. 
 

 
 

Γύθειο  30-9-2016 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


