
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
 

 
Συνεδρίαση της  15-2-2017  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19:00 
Πρόσκληση      1900/10-2-2017 
Παρόντες Δ.Σ.:     22     Απόντες:  5 
Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 
Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   2    Απόντες:  4 

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  13   Απόντες :  32 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  3ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2017 
και των αποφάσεων  που λήφθηκαν. 

 

 
α/α 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ 
 
 

 

  1ο  

Περί Δασικών Χαρτών 

 
Αριθ. Απόφασης:    28/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα  

Την αναστολή εφαρμογής του Νόμου που περιγράφει τους 
δασικούς χάρτες ανα την Ελλάδα διότι είναι πολύ σύντομες οι 
προθεσμίες και χρονοβόρες, διότι διαπιστώνονται σοβαρά λάθη 
που θίγουν περιουσίες δημοτών που κινδυνεύουν με 
οικονομική καταστροφή και επανεξέταση αυτών σε συνεργασία 
με τους τοπικούς φορείς.  

 
2ο 

Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση 
δημοσίου κτήματος στον κάμπο 
Γυθείου, παραλία Μαυροβουνίου 

(παλιός αιγιαλός) με Α.Β.Κ. 198, 
Δήμου Ανατ. Μάνης με αριθ. ΚΑΕΚ 
300481205115. 

 
Αριθ. Απόφασης:      29/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα  
Την υποβολή αιτήματος στην Κτηματική για παραχώρηση 
δημοσίου κτήματος  στον κάμπο Γυθείου, παραλία 

Μαυροβουνίου (παλιός αιγιαλός) με Α.Β.Κ. 198, Δήμου Ανατ. 
Μάνης με αριθ. ΚΑΕΚ 300481205115 προκειμένου να 
αξιοποιηθεί από το Δήμο. 

 

 
3ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2017. 
 
Αριθ. Απόφασης:     30/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, 
σύμφωνα με την αριθ. 27/2017 Α.Ο.Ε. 

 
 
4ο  

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για να 
υπογράφει  ως «Διατάκτης» τις 
Α.Α.Υ. σύμφωνα με την παρ. 1α του 
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 

 

Αριθ. Απόφασης:     31/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρο 
Ανδρεάκο  να υπογράφει ως Διατάκτης τις Αποφάσεις 
Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016. 

 

 
5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης ποσού 4.650, 00€ σε βάρος 
του Κ.Α.Ε. 00.6434.0001 με τίτλο 

«Λοιπές δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων» (Συνεχιζόμενο). 
 
Αριθ. Απόφασης:      32/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 
4.650,00 € σε βάρος του οικείου Κ.Α.Ε. 00.6434.0001 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου, με τίτλο Λοιπές 
δαπάνες δημοσίων σχέσεων (συνεχιζόμενο αριθμ. 
έγκρισης 364/2016). 

 

 

6ο 

Έγκριση προμήθειας τερματικών 

συσκευών (POS) από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

Αριθ. Απόφασης:      33/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει   ομόφωνα 

 Εγκρίνει,  την δωρεάν προμήθεια από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος,  δύο (2) ενσύρματων τερματικών για το Δήμο Ανατ. 
Μάνης  (ταμείο Γυθείου και ταμείο Αρεόπολης) σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο από 30-11-2016 Πλαίσιο συνεργασίας  

 



 
7ο 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Κατασκευή πεζοδρομίου επί της 
οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του 
παραλιακού οικισμού ‘Βαθύ’ της 
τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου». 

 

Αριθ. Απόφασης:      34/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ  του έργου   «Κατασκευή πεζοδρομίου επί 
της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού ‘Βαθύ’ 
της τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου» ανάδοχος του οποίου είναι 
η  Κ/Ξ Π. Κοφινάκος-Κ. Κοφινάκου,   

 

 
8ο 

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) 
του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 
2015» 
 
Αριθ. Απόφασης:     35/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. 
Οιτύλου 2015» ανάδοχος του οποίου είναι η «Καλαμπόκας 
Στέφανος-Μωραϊτης Κων/νος & ΣΙΑ ΟΕ»  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 57  του  Ν 3669/08  όπως αναθεωρήθηκε 
και ισχύει. 

 

 
9ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών από 
θεομηνίες τέως Δήμων Οιτύλου & Αν. 

Μάνης» 

 
Αριθ. Απόφασης:      36/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει Ομόφωνα  
Εγκρίvει  τo από 23-1-2017  πρωτόκoλλo πρoσωριvής και 
oριστικής παραλαβής πoυ συvτάχθηκε από τα  τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αν. Μάνης για τo έργo «Αποκατάσταση 

ζημιών από θεομηνίες τέως Δήμων Οιτύλου & Αν. Μάνης»,  

ανάδοχος του οποίου είναι ο Γούδης  Βασίλειος ΕΔΕ με 
συvoλική δαπάνη  29.936,35€. 
 

  
10ο 

Διαγραφή πολλαπλής εγγραφής 
τελών διαμονής παρεπιδημούντων 
χρήσης 2012 του Κολοκοτρώνη 

Φωτίου του Κωνσταντίνου. 
 
Αριθ. Απόφασης:      37/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Την διαγραφή από την καρτέλα του συναλλασσόμενου 
Κολοκοτρώνη Φώτη  με ΑΦΜ 040921920 ποσό 53,43ευρώ, που 

αφορά τέλος παρεπιδημούντων χρήσης 2012, λόγω του ότι η 
παραπάνω οφειλή βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στον υπόχρεο σε 
δυο διαφορετικούς χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. χ.κ. 
18643/2014 και 15968/2015)  και το αναλογούν ποσό έχει ήδη 
εξοφληθεί από τον υπόχρεο με το αρ. 1038/29.7.2016 
διπλότυπο είσπραξης».  

 

 
11ο 

Διαγραφή βεβαιωμένου χρέους της 
«Αφοι ΠΕΤΡΟΥΛΑ Ο.Ε.» 
 
Αριθ. Απόφασης:      38/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Την διαγραφή από την καρτέλα του συναλλασσόμενου του 
συναλλασσόμενου <ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΟΕ>  με ΑΦΜ 
800070944 ποσό 81,26€ που αφορά ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014. 

 

 
12ο 

Συζήτηση αίτησης επιχείρησης 
«ALIKA RESORT» για χαρακτηρισμό 
της ως εποχιακής για τον υπολογισμό 
των τελών καθαριότητας και 
φωτισμού βάσει του πραγματικού 

χρόνου λειτουργίας της. 
 
Αριθ. Απόφασης:      39/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα της επιχείρησης για 
χαρακτηρισμό της ως εποχικής λειτουργίας να προσκομίσει  
δικαιολογητικά διακοπής ρεύματος και νερού. 
Παρόντες δήλωσαν οι ΔΣ Αγριόδημας Μιχαήλ και Συκουτρής 

Δημήτριος 

 

13ο 

Ορισμός εκπροσώπων μετά των 

αναπληρωτών τους για συγκρότηση 

Επιτροπών του Λιμεναρχείου 
 
Αριθ. Απόφασης:      40/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 

Ορίζει την ΔΣ Ελένη Δρακουλάκου   με αναπληρωτή της τον 

επίσης  ΔΣ Νικόλαο Λεβεντζώνη  ως εκπρόσωπο του Δήμου ο 
οποίος θα μετάσχει ως μέλος στις επιτροπές  α)  άρθρου 35 του 
αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα και β) άρθρου 1 παραγ. 1 
του Π.Δ. 23/2000 

 
14ο 

Ορισμός 2 ΔΣ μετά των 
αναπληρωτών τους στην επιτροπή 

διενέργειας δημοπρασιών 
εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων-
ακινήτων του Δήμου για το έτος 
2017 
 
Αριθ. Απόφασης:      41/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Ορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του  Π.Δ. 

270/81 στην επιτροπή  διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή 
εκποίησης πραγμάτων-ακινήτων Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 
2017   τους Δημοτικούς Συμβούλους Λυροφώνη Γεωργία και 
Τσιριγώτη Παναγιώτη με αναπληρωτές αυτών τους επίσης 
Δημοτικούς Συμβούλους Ελένη Δρακουλάκου και 
Χριστοδουλάκο Απόστολο αντίστοιχα. 

 

 
15ο 

Συζήτηση αιτήματος Πιτσίνιαγκα 
Αγησιλάου 
 
 
Αριθ. Απόφασης:      42/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει το αίτημα του κ. Πιτσίνιαγκα Αγησίλαου 
προκειμένου, στο χώρο που του παραχωρείται για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην Κεντρική πλατεία 
Γυθείου, να τοποθετήσει στις υπάρχουσες πέργκολες, 

περιμετρικά, διάφανους  κινητούς υαλοπίνακες (τζάμια) και 
στην οροφή στεγανό κάλυμμα. 
Τα ανωτέρω θα εκτελεστούν σύμφωνα με την κατά νόμο 
έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας.  
 



 

 
16ο 

Έγκριση της αριθ. 96/2016 ΑΔΣ της 
ΔΕΥΑ Ανατ. Μάνης, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την αριθ. 6/2017 
όμοια της,  σχετικά με τροποποίηση 

της αριθ. 55/2016 ΑΔΣ ΔΕΥΑΑΜ 
«περί τιμολογήσεως ιδιωτικών 
συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 
πόλεως Γυθείου» 
 
Αριθ. Απόφασης:      43/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την αριθ. 96/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΑΜ σχετικά με 
τροποποίηση της αριθ. 55/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΑΜ  «περί 
τιμολογήσεως ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 

πόλεως Γυθείου» ως κατωτέρω: 
«Εξαιρεί τους κατοίκους των Νέων Εργατικών Κατοικιών καθώς 
και όλων των σχετικών περιπτώσεων από την υποχρέωση 
καταβολής της πάγιας χρέωσης των εκατό (100,00) ευρώ για 
τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων πόλεως Γυθείου. Οι 
λοιπές χρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με την 

αρίθμ. 55/2016 ΑΔΣ ΔΕΥΑΑΜ.» 
Εγκρίνει την αριθ. 6/2017 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΑΜ με την οποία 
διευκρινίζεται επακριβώς ότι υπάγονται στο καθεστώς  της 
96/2016 προηγούμενης απόφασης μόνο τα ακίνητα των 

παλαιών και νέων εργατικών κατοικιών. 
 

 
17ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 
329/2016 ΑΔΣ λόγω παράτασης της 
διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
για την ανανέωση των 
επαγγελματικών αδειών πωλητών 
λαϊκών αγορών 

 
Αριθ. Απόφασης:      44/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Τροποποιεί την αριθ. 329/2016 ΑΔΣ  και ορίζει καταληκτική 
ημερομηνία για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των 
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών την 31η 
Μαρτίου 2017  σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική 
Απόφαση, στο Τμήμα Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Αν. Μάνης. 
 

 
18ο 

Ανάκληση της αριθ. 351/2016 ΑΔΣ  
Δήμου Ανατ. Μάνης και λήψη νέας 
σχετικά με  Έγκριση της αριθ. 

61/2016 μελέτης με τίτλο 
«Επέκταση πεζοδρομίου από το ύψος 
της πλατείας Μαυρομιχάλη (καφενείο 
Δασκαλάκη) κατά μήκος της 
παραλιακής οδού Τζαννή Τζανετάκη 
(ταβέρνα Γρηγόρης)». 
 

Αριθ. Απόφασης:      45/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α: Ανακαλεί την αριθ. 351/2016 προηγούμενη απόφαση του 
Δ.Σ. 

Β:  Εγκρίνει την αριθ.  61/2016 μελέτη με τίτλο «Επέκταση 
πεζοδρομίου από το ύψος της πλατείας Μαυρομιχάλη 
(καφενείο Δασκαλάκη) κατά μήκος της παραλιακής οδού 
Τζαννή Τζανετάκη (ταβέρνα Γρηγόρης)» 

 
    Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα γίνουν τα 
παρακάτω: 

1. Επέκταση των πεζοδρομίων. 
Το πλάτους της οδού Τζαννή Τζαννετάκη που είναι 
διπλής κατεύθυνσης με την επέκταση των πεζοδρομίων 
θα είναι σταθερό 6,5 μέτρα σε όλο το μήκος. Το 
πεζοδρόμιο θα επεκταθεί, εκτός των σημείων 
στάθμευσης – εξυπηρέτησης καταλυμάτων και 
κατοικιών της περιοχής, που επισημαίνονται στο 

επισυναπτόμενο σχέδιο καθώς και του Κέντρου Υγείας 

Γυθείου, κτίριο Λιμεναρχείου και θα  απαγορευθεί  η 
στάθμευση των οχημάτων  με την τοποθέτηση 
πινακίδων Ρ39 επί της οδού Τζαννή Τζαννετάκη, εκτός 
των ανωτέρω συγκεκριμένων σημείων που φαίνονται 
αναλυτικά στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 

2. Διαβάσεις ΑΜΕΑ  
Διαβάσεις ΑΜΕΑ θα τοποθετηθούν σε τακτά διαστήματα 
για την διευκόλυνση πρόσβασης σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες όπως φαίνονται στο σχέδιο». 

Καταψήφισαν οι ΔΣ Λιγνός Νικόλαος και Συκουτρής 
Δημήτριος. 

 
 

Γύθειο  17-2-2017 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


