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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/14-10-2014 

 

Στο Γύθειο, έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σήμερα την 14η του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ, η Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Γυθείου του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, ύστερα από την με αρίθμ. πρωτ.: 20472/01-10-2014 έγγραφη 

Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε καθένα 

από τα μέλη και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του δήμου (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 

Διαβούλευσης), για συζήτηση και ενημέρωση στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 

διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο 

δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του σχεδίου του 

προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 28 μελών, παραβρέθηκαν παρόντα τα 16 μέλη και 

ονομαστικά οι:     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ανδρεάκος Πέτρος Κολοκούρη Κανέλα 
Κληροδέτης Ιωάννης Δαβέρος Κανέλος 
Σπυρίδων Μουρκόγιαννης Πουλικόγιαννης Σωτήρης 
Θεόδωρος Λυροφώνης Βασιλική Δερτιλή Σταματίου 
Γιαννακάκος Αναστάσιος Μηνακάκης Νικόλαος 
Καπελάκος Τζανέτος Λαγάκου Παναγιώτα 
Κορωναίος Στέφανος Ελένη Σιάγκρη 
Τσιριβάκος Πέτρος Μανιατάκου Παναγιώτα 
Πιερρακέας Νικόλαος Αγγάνη Νικολίτσα 
Μπούρτζινου Ουρανία Αρβανίτη Μαρία 
Παναγάκου Μαίρη Λάσκαρης Παναγιώτης 
Τσιριβάκος Ντίνος Καπερναράκος Πέτρος 
Μπατσινίλας Σπύρος  
Μαλιχούδης Πέτρος  
Τζαννετάκος Χαρίλης  



Γούδης Βασίλειος  

Παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραμπάση Ελένη για την τήρηση 

των χειρόγραφων πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε έναρξη της συνεδρίασης 

και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

Αριθμ. Γνωμοδότησης 7/13-10-2014 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο 

δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του σχεδίου του 

προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης παρ. 2 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης :  

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά 

προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

1. Η  δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από 

πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν την 

σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης.  

 

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, θα συζητήσουμε τις προτάσεις μας σχετικά με 

το Προσχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ανατολικής Μάνης, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτές στο τελικό σχέδιο.   

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Θα μπορούσατε να μας δώσετε διευκρινήσεις 

σχετικά με τα έσοδα από τα κοιμητήρια;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τα έσοδα ορίζονται από τον σχετικό κανονισμό. Πληρώνοντας ένα 

ελάχιστο αντίτιμο για παράδειγμα από 10 έως 30 ευρώ το έτος θα είναι δυνατόν 

να παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και καθαριότητας των κοιμητηρίων.  

Κατά συνέπεια υποχρεούμαστε να ψηφίσουμε τον σχετικό κανονισμό και να 

μπορούν να εισπραχθούν τα έσοδα.  

ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ: θα πρέπει μέσα στα κοιμητήρια να προβλεφθεί να 

υπάρχουν κάποιοι κάδοι. 



ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει άνθρωπος για τον καθαρισμό 

και αυτό θα γίνει εφικτό εφόσον πληρώνονται τα αντίστοιχα τέλη.  

ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Έχουμε 165 νεκροταφεία αλλά κανέναν 

υπάλληλο.  Θα πρέπει να γίνει ο κανονισμός και να πληρώνουν όλοι τα σχετικά 

τέλη. Πολλά νεκροταφεία έχουν πληρότητα και αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο.  

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Θα δημιουργηθούν και νέα νεκροταφεία;  

ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: Θα οριστούν όλα στον κανονισμό.  

ΜΑΛΙΧΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: Τι θα γίνει με τους οικογενειακούς τάφους; Θα πρέπει 

να λαμβάνει κάποιος άδεια προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα υπάρχει πρόβλεψης τον κανονισμό. Μέχρι τώρα οι πληρωμές 

για αυτές τις περιπτώσεις γίνονται εφάπαξ. Στον κανονισμό θα οριστεί και 

ετήσια καταβολή η οποία θα ισχύει και για τους αγορασμένους οικογενειακούς 

τάφους.  

 

Μετά τις παραπάνω προτάσεις, δεν υπήρξαν περαιτέρω παρατηρήσεις ή σχόλια.  

Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει στην ουσία το Τεχνικό Πρόγραμμα, τις 

προμήθειες και τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου.  

Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ανδρεάκος Πέτρος, αφού έλαβαν υπόψη τους όλες τις προτάσεις που 

έγιναν,  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Θετικά υπέρ του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης.  

 

Αριθμ. Γνωμοδότησης 7/14-10-2014 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω:  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρεάκος Πέτρος 

Κληροδέτης Ιωάννης 

Σπυρίδων Μουρκόγιαννης 



Θεόδωρος Λυροφώνης 

Γιαννακάκος Αναστάσιος 

Καπελάκος Τζανέτος 

Κορωναίος Στέφανος 

Τσιριβάκος Πέτρος 

Πιερρακέας Νικόλαος 

Μπούρτζινου Ουρανία 

Παναγάκου Μαίρη 

Τσιριβάκος Ντίνος 

Μπατσινίλας Σπύρος 

Μαλιχούδης Πέτρος 

Τζαννετάκος Χαρίλης 

Γούδης Βασίλειος 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Γύθειο 6-11-2014 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 


