
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ                                   Γύθειο   26  Iανουαρίου 2017 

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  84 

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Λιμενικού                 

                                                  Ταμείου Ανατ. Μάνης 

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου 

                                                   κ. Γεωργία Λυροφώνη 

                                                   κ. Αλέξανδρο Καπασούρη  

                                                   κ. Πέτρο Πατσάκο 

                                                   κ. Παναγιώτη Γιαννουράκο 

                                                   κ. Κωνσταντίνο Τσιριβάκο 

                                                    

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού  

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το  

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με  

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την  

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης, την 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 13/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

Βασιλούνη Ευγενίας του Σωτηρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 

χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016. 

2. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 14/2016 ΑΔΣ  η οποία αφορά αίτηση της Λιγνού 

Γεωργίας - Όλγας του Στέλιου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 

χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

3. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 15/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της Γ. 

Λυροφώνης & Σία Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

4. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 16/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

εταιρείας Πλαγιαννάκος Χρήστος και Σία Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 

2016 

5. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 17/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

εταιρείας Πλαγιαννάκος Χρήστος και Σία Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 

2016 

6. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 19/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά  αίτηση του 

Λιακάκου Παναγιώτη του Στυλιανού για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 

2016 



7. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 20/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΑΝΗΣ ΙΚΕ» με εκπρόσωπο την 

GEORGIEVA NIKOLINKA για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

8. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 21/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

εταιρείας Π. Πουλάκος και Σία Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 

2016 

9. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 22/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

εταιρείας με την επωνυμία Ανδρεάκος Ευστάθιος – Καλογεράκος Ιωάννης 

Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας 

Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

10. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 23/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του 

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 

χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

11. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 24/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του 

Κωστάκου Σπυρίδωνα του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 

2016 

12. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 25/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του 

Καλαμπόκη Γεωργίου του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 

2016 

13. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 26/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του 

Δασκαλάκη Πέτρου του Δημητρίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 

2016 

14. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 27/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

εταιρείας Νικ. Λυμπερόπουλος & Λεων. Λυμπερόπουλος Ο.Ε.  για 

παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 

Γυθείου για το έτος 2016 

15. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 28/2016 ΑΔΣ σε ορθή επανάληψη, η οποία 

αφορά αίτηση του Πιτσίνιαγκα Δημητρίου του Γεωργίου, για παραχώρηση 

ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 

Γυθείου για το έτος 2016 

16. Ανάκληση ή μη  της αριθμ. 30/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Ηλία, για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το 

έτος 2016 

17. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 31/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του 

ΔΡΙΒΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του Σωτηρίου, για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 

απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

18. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 32/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

εταιρείας με την επωνυμία ΠΙΤΣΙΝΙΑΓΚΑ ΒΟΥΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, για 

παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης 

Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

19. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 33/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Κων/νου, για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το 

έτος 2016 

20. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 34/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Γεωργίου, για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το 

έτος 2016 

21. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 39/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του 

ΣΟΥΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη, για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 

απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 



22. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 40/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του 

ΒΑΒΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 

απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

23. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 41/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση της «Ν. 

ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ – Σ. ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΥ Ο.Ε.», για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου, για το 

έτος 2016 

24. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 29/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά  αίτηση της 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ του Σαράντου, για παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το 

έτος 2016 

25. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 35/2016 ΑΔΣ η οποία αφορά αίτηση του ΚΟΤΕΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Χρήστου, για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016 

26. Ανάκληση της 137/2018 ΑΔΣ σε ορθή επανάληψη, η οποία αφορά την 

παραχώρηση απλής χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ανατολικής Μάνης, που βρίσκεται στη προβλήτα του λιμανιού της χερσαίας 

ζώνης  

27. Σχετικά με την υπογραφή σύμβασης για την παραχώρηση απλής χρήσης 

του κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης, που 

βρίσκεται στη προβλήτα του λιμανιού της χερσαίας ζώνης  

28. Ανάκληση των αριθμ. 12/2017 και 138/2017 αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης 

 

 

 

 
Ο   Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ανατολικής Μάνης 

 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 

 

 

 


