
  

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

 

 
Συνεδρίαση της  21-11-2016  ημέρα   Δευτέρα  και  ώρα  18:30                                                

Πρόσκληση   16417/17-11-2016 
Παρόντες Δ.Σ.:     17    Απόντες:  10 
Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης  
Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   1     Απόντες:  5 
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  9    Απόντες :  36  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  22ης  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. 
 
Αριθ. Απόφασης:  330/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 342/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ. 
Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος 

 
 
2ο 

Συζήτηση αιτήματος Ν.Π. 
Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας 
Εκπ/σης Δήμου Ανατολικής 
Μάνης για έκτακτη 
επιχορήγησή της -Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού. 

 
 
Αριθ. Απόφασης:  331/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Α: Εγκρίνει  έκτακτη επιχορήγηση ποσού  25.000,00€ στην Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης για να την 
χρησιμοποιήσει για λειτουργικές δαπάνες  και ειδικότερα για πετρέλαιο 
θέρμανσης και έκτακτη συντήρηση σε φωτοτυπικά και εκτυπωτές.  

 

Β: Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα 
με την αριθ. 343/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 
 
Γ: Ψηφίζει πίστωση ποσού 25.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  
00.6731.0002 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016,  
  

 
3ο 
 
 

Τροποποίηση συστατικής 
πράξης Ν.Π. με την επωνυμία 
"Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου 
Αν. Μάνης". 
 

 

Αριθ. Απόφασης:  332/2016 
  

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Τροποποιεί την αριθ. 405/2012 ΑΔΣ  και συγκεκριμένα την §α  πόρους του 
Νομικού Προσώπου ως προς την επιχορήγηση του Δήμου η οποία 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου θα ανέρχεται σε ποσό έως 
50.000,00€  και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 

καταβολή της». 

 

 
4ο 

Τροποποίηση συστατικής 
πράξης Ν.Π. με την επωνυμία 

"Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού 
& Περιβάλλοντος Δήμου Αν. 
Μάνης". 
 
Αριθ. Απόφασης:  333/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Τροποποιεί την αριθ. 404/2012 ΑΔΣ  και συγκεκριμένα την §α  πόρους του 

Νομικού Προσώπου ως προς την επιχορήγηση του Δήμου η οποία 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
«α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου θα ανέρχεται σε ποσό έως 
200.000,00€  και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 
καταβολή της». 

 
 

 

5ο 

Τροποποίηση συστατικής 

πράξης Ν.Π. με την επωνυμία 
"Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού 

και Περιβάλλοντος  Δήμου Αν. 
Μάνης". 
 
Αριθ. Απόφασης:  334/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   

Τροποποιεί την αριθ. 16/2012 ΑΔΣ σε ορθή επανάληψη,  και συγκεκριμένα 
την περίπτωση α΄ της παραγράφου «ΣΤ. Πόροι πόρους του Νομικού 

Προσώπου» ως προς την επιχορήγηση του Δήμου η οποία διαμορφώνεται 
ως εξής: 
«α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία θα ανέρχεται σε 
50.000,00 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της οποίας 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 
καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, 
 

 



 

6ο 

Έγκριση της αριθ. 91/2016 

ΑΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  σχετικά 
με Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 

2016. 
 
Αριθ. Απόφασης:  335/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   

Εγκρίνει την αριθ. 91/2016   απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  Δήμου 
Αν. Μάνης  με την η οποία αποφασίζει την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 

 
7ο 

Σχετικά με παράταση 
συμβάσεων προσωπικού στον 
τομέα καθαριότητας. 
 
Αριθ. Απόφασης:  336/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Αναβολή λήψη απόφασης 

 
8ο 

Επιλογή Τράπεζας  για την 
κατάθεση των ταμειακών 
διαθεσίμων του Δήμου Ανατ. 
Μάνης. 
 
Αριθ. Απόφασης:   337/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
1. Εγκρίνει την συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου Ανατ. Μάνης με την 
Εθνική Τράπεζα  της Ελλάδος   προκειμένου να κατατίθεται εντόκως τα  
έσοδά του με χρονική διάρκεια ενός έτους. 
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αν. Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο  για την 
υπογραφή της σύμβασης με την ανωτέρω Τράπεζα και τις περαιτέρω 

ενέργειες 
 

 
9ο 

Περί υποβολής ή μη πρότασης 
στην πρόσκληση με κωδικό 
14.6i.26-27.1 για την υποβολή 

προτάσεων στο ΕΠ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  
 
Αριθ. Απόφασης:   338/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
1. Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθμ. 5101/28.04.2016 πρόσκλησης, με 
κωδικό 14.6i.26-27.1 και α/α ΟΠΣ 1465, όπως ισχύει. 

 
2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και την πρόθεση 
υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Ανατολικής Μάνης», στο πλαίσιο του 
άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», Θεματικός Στόχος 6, 
Επενδυτική Προτεραιότητα 6i, «Ειδικοί Στόχοι 26 και 27, του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
(Σχ. Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5101/28.04.2016).  

 
3. Ορίζει τον Σαμιώτη Κων/νο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης 
Πρασίνου, ως υπεύθυνο της πράξης / αρμόδιο επικοινωνίας. 

 
4.  Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 
Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος 
 

 
10ο 

 
Περί λειτουργίας των Κέντρων 
Κοινότητας στην Π.Ε. Λακωνίας 
και υποβολής πρότασης 
ένταξης πράξης στο ΕΠ 

Πελοποννήσου. 
 

Αριθ. Απόφασης:   339/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Α) Να ζητηθεί η τροποποίηση της υπ’αριθμ.4113/24-10-2016 
πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να 
προβλέπεται η δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας 
πλήρως στελεχωμένης σε κάθε Δήμο της Περιφερειακής 

Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως 
άλλωστε προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

Για το σκοπό αυτό να διατεθούν για την στελέχωση με το 
απαραίτητο προσωπικό των ΚΚ στους λοιπούς Δήμους της 
Λακωνίας ώστε τελικά να διατεθούν σε υπηρεσίες προς όφελος 
των ωφελούμενων και όχι σε λειτουργικές δαπάνες οι εξής 
πιστώσεις: α) Η προβλεπόμενη δαπάνη για την Κινητή Μονάδα 
(ενοίκιο αυτοκινήτου και προσωπικό στελέχωσης της) και  β) 
μέρος του ποσού των 388.800,00 €, που προβλέπεται για την 

Τεχνική Υποστήριξη της Επιτελικής  Δομής στη διάρκεια της 
τριετίας, το οποίο θεωρείται αδικαιολόγητα υψηλό. 
 
Β) Εναλλακτικά στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
δημιουργία πλήρως στελεχωμένων Κέντρων Κοινότητας σε όλους 
τους Δήμους της ΠΕ Λακωνίας, αφού εγκριθεί από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης, να ζητηθεί να ακολουθηθεί η εναλλακτική 
πρόταση της δημιουργίας Παραρτήματος σε αυτούς (έστω και 
με μικρότερη στελέχωση, έστω και ένα άτομο), το οποίο θα 
διασυνδέεται με την Κεντρική Δομή του ΚΚ, όπως προβλέπεται 
στην παρ.  Ωφελούμενοι (σελ. 20) του Οδηγού Εφαρμογής & 
Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας. 
 

 



 

11ο 

Ορισμός 3μελούς επιτροπής 

εκτελεστών Διαθήκης 
Δημακάκου Κωνσταντίνου του 
Ιωάννη. 

 
 
Αριθ. Απόφασης:   340/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   

Αποδέχεται να  αναλάβει ο Δήμος Ανατ. Μάνης  τα καθήκοντα εκτελεστή 
της εν θέματι διαθήκης και Ορίζει 3μελή επιτροπή εκτελεστών Διαθήκης του  
Δημακάκου Κωνσταντίνου του Ιωάννη αποτελούμενη από: 

1. Τσιριγώτη Παναγιώτη Αντιδήμαρχο 
2. Λεβεντζώνη Νικόλαο Δ.Σ 
3. Βάλβη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου 
Δήμου Ανατ. Μάνης 

 

 
12ο 

Ανάκληση της αριθ. 266/29016 
ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με 
Καθορισμό 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:   341/2016 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Ανακαλεί την αριθ. 266/2016 ΑΔΣ και καθορίζει την τιμή ζώνης και λοιπών 
συντελεστών σε ακίνητα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας 
ακινήτων για το έτος 2017  τα 600,00€/τετρ. μέτρο . 

 

 
13ο 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου 
«Αποκαταστάσεις ζημιών από 
θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου 2016». 
 
 

Αριθ. Απόφασης:   342/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ  του έργου   «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 
Δ.Ε. Γυθείου  2016» ανάδοχος του οποίου είναι ο Παναγιώτης Κοφινάκος 
ΕΔΕ 

 
14ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου   

«Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου 
2013» 
 

Αριθ. Απόφασης:   343/2016 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα   
Εγκρίvει  τo από 3-11-2016  πρωτόκoλλo πρoσωριvής και oριστικής 
παραλαβής πoυ συvτάχθηκε από Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αν. Μάνης για τo έργo «Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου 2013»,  ανάδοχος 
του οποίου είναι ο Παναγιώτης Κοφινάκος ΕΔΕ με συvoλική δαπάνη 
235.766,59€    

 

 

 

 
15ο 

Σχετικά με τον εορτασμό των 
20 χρόνων αδελφοποίησης 
τέως Δήμου Γυθείου και 
Villeneuve lez Avignon. 
 
Αριθ. Απόφασης:   ………/2016 

 

Έγινε ενημέρωση επί του θέματος και σε επόμενο ΔΣ θα ληφθεί 
σχετική απόφαση  
 

 
 

Γύθειο  22-11-2016 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


