
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
 

 

Συνεδρίαση της  11-9-2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  19:30 

Πρόσκληση      12435/7-9-2017 

Παρόντες Δ.Σ.:  16       Απόντες:  11 
Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 
Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   0  Απόντες:  6 
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1   Απόντες :  44 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  21ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 

2017 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν. 
 

 
  

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ 
 
 

 

1ο 

 

Συζήτηση περί της Προγραμματικής 

Σύμβασης του ΦΟΔΣΑ με την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
 
Αριθ. Απόφασης:   259/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Συμφωνεί με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ και τη σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Περιφέρειας 
Πελοποννήσου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο. 
Δεν συμφωνεί με το υποβαλλόμενο Σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης  καθότι δεν αναφέρονται ρητά οι οικονομικές και 
λοιπές υποχρεώσεις που θα κληθεί να αναλάβει κάθε Δήμος, 
δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, δεν είναι σε γνώση  του 

ΔΣ οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στην σύμβαση 
σύμπραξης. 
Ο Δήμος μας δεν εξουσιοδοτεί το ΦΟΔΣΑ να διαπραγματευθεί 
οποιαδήποτε συμφωνία, είτε για την ποσότητα είτε για την 
τιμή, για λογαριασμό του Δήμου  και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
του. 

Η παρούσα απόφαση να κατατεθεί στη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ 
την 12-9-2017 όπου θα συζητηθεί το συγκεκριμένο αυτό θέμα. 
Οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος  

καταψήφισαν.  
 

 

2ο 

Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας 

μίσθωσης αιγιαλού-παραλίας και 
υπογραφής μισθωτηρίου συμβολαίου 
λόγω υπαιτιότητος του πλειοδότη. 
 
Αριθ. Απόφασης:   260/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 

Α: Για την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 
α) Να κηρυχτεί η  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ» με ΑΦΜ 99725848 έκπτωτη. 
β) Την κατάπτωση του αρ. 32866/3.7.2017 γραμματίου 
συστάσεως παρακαταθήκης του γραφείου παρακαταθηκών και 
δανείων Σπάρτης υπέρ του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  
γ) Τον αποκλεισμό της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ»  μέχρι 31/12/2018 από αντίστοιχες δημοπρασίες 

αλλά και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή φυσικού 

προσώπου,  δηλαδή νομικού ή φυσικού προσώπου που 

θα εμφανιστεί για το σκοπό αυτό.. 
δ) Την βεβαίωση σε χρηματικό κατάλογο του ποσού των 
4.351,20ευρώ που αφορά το ποσοστό 70% επί του συνολικού 
αντιτίμου της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού υπέρ του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης.  
 
Β: Για την «ZΑΡΚΑΤZΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ» 

α) Να κηρυχτεί η ZΑΡΚΑΤZΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 997893472 
έκπτωτη. 
β) Την κατάπτωση του αρ. 32869/3.7.2017 γραμματίου 
συστάσεως παρακαταθήκης του γραφείου παρακαταθηκών και 
δανείων Σπάρτης υπέρ του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 
γ) τον αποκλεισμό της  ZΑΡΚΑΤZΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ μέχρι 

31/12/2018 από αντίστοιχες δημοπρασίες αλλά και 

οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή φυσικού προσώπου,  

δηλαδή νομικού ή φυσικού προσώπου που θα εμφανιστεί 

για το σκοπό αυτό.. 
δ) Την βεβαίωση σε χρηματικό κατάλογο του ποσού των 



4.351,20ευρώ που αφορά το     ποσοστό 70% επί του 
συνολικού αντιτίμου της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού υπέρ 
του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  
 

 

3ο 

Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης 

εκτέλεσης του έργου « Οδοποιία Δ.Ε. 
Ανατολικής Μάνης 2015» 
Αριθ. Απόφασης:   261/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση με αναθεώρηση μέχρι 10-
1-2018  όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος του έργου «Οδοποιία 
Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015»  Γ. & Π. Κουτσούκαλης Ο.Ε.     
Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δ. και Πατσάκος Π. 

 
4ο 

Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Επισκευές-Συντηρήσεις 3ου 
Δημοτικού Σχολείου» 
 

Αριθ. Απόφασης:   262/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα  
- Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις 3ου 
Δημοτικού Σχολείου»  ανάδοχος του οποίου είναι ο Παπαδάκος 
Δημήτριος ΕΔΕ. 

 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

5ο Συζήτηση αιτήματος Κ.Υ. Αρεόπολης 
προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα 

του Δήμου Ανατ. Μάνης η εκδήλωση 
«Προληπτικός Γυναικολογικός 

Έλεγχος». 
 
Αριθ. Απόφασης:   263/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα 
Θέτει υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατ. Μάνης την εκδήλωση 

δωρεάν προληπτικού γυναικολογικού  ελέγχου για τον 
πληθυσμό ευθύνης του Κ.Υ. Αρεόπολης που θα 

πραγματοποιηθεί στην Αρεόπολη στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 
2017 

Γύθειο  13-9 -2017 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


