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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 π.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 1ο: Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο 

δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα 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 6/14-10-2014 

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο 

δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Αγαπητοί συνδημότες, σας καλωσορίζω στην 

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, σας εύχομαι καλή θητεία και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή ας. Στη 

συγκεκριμένη συγκέντρωση έχουμε κληθεί να αποφανθούμε σε δύο θέματα. 

Καταρχάς θα γνωμοδοτήσουμε επί του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2015 του Δήμου Ανατολικής Μάνης, το οποίο συν-διαμορφώνεται από τις 

προτάσεις των υπηρεσιών και τον προέδρων των Τ.Κ. και στη συνέχεια θα 

συζητήσουμε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2015.  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. 

……… 

3. 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 ……………………  

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010   προβλέπεται η γνωμοδότηση της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου. Στο σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 που 

έχετε στο αριστερό τμήμα εμφανίζονται 3 στήλες.  

Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται η αύξουσα αρίθμηση των τέως Δήμων, στην 

δεύτερη στήλη η αύξουσα αρίθμηση που είχαν τα συνεχιζόμενα και στην τρίτη 

στήλη η αύξουσα αρίθμηση των νέων έργων. Σας ζητώ να διατυπώσετε τις 

απόψεις σας επί του προσχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2015 Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 



ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Κύριε Δήμαρχε, θα μπορούσατε να μας 

πληροφορήσετε σχετικά με το Γήπεδο της Αρεόπολης αν θα μπορούν αν 

γίνονται αγώνες εκεί; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: θα πρέπει να έρθει σχετική πρόταση από όλες τις ομάδες και από 

τους ενδιαφερόμενους. 

ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Κύριε Δήμαρχε, θα μπορούσατε να μας δώσετε 

πληροφορίες και για το νέο γήπεδο στο Γύθειο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο υλοποιείται σε δύο φάσεις, το πρώτο υλοποιείται αυτή τη 

στιγμή και το δεύτερο δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί.  

ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Η γλίστρα σε ποιο σημείο θα κατασκευαστεί;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κατασκευαστεί απέναντι από του Σερεμετάκη, έπειτα από την 

ωρίμανση του έργου και τη λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.  

ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Συμφωνώ με το Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί τα 

έργα που αναγράφονται είναι σημαντικά και γίνονται πραγματικά.  

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Στην Μελιτίνη έχουμε καταστροφές 5Χ5., 

ωστόσο δεν βλέπουμε κονδύλι για την συντήρηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι αρμοδιότητα 

του Νομικού Προσώπου και είμαστε σε συνεννόηση μαζί τους προκειμένου να 

γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.  

ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ: Με το έργο του Βιολογικού τι γίνεται;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από Δευτέρα το έργο ξεκινάει με τις εργασίες του δικτύου.  

ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ: Ποιος είναι αρμόδιος για τιε κεραίες του Δήμου;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάποιες φορές σηκώνουμε τα χέρια ψηλά αν δεν είναι επιλέξιμη 

από το ελεγκτικό συνέδριο. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται η συμμετοχή 

των πολιτών και των δημοτών.  

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Μπορούμε να ενημερωθούμε για την μελέτη των 

σημείων πρόσβασης με WIFI; Ο Σύλλογος είναι διαθέσιμος να συμβάλλει να 

φτάσει το δίκτυο στο χωριό.  

ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ: Τι γίνεται με τα αδέσποτα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα έχει ξε\κινήσει να λύνεται.  

ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ: Επειδή η Μάνη, μετά την φετινή επιτυχημένη τουριστική 

περίοδο, έδειξε ότι είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός, 

υστερεί σε σήμανση τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης σε χώρους 

που θα ορισθούν από τον Δήμο και θα πληρωθούν από τους διαφημιζόμενους.  



ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να το διευθετήσουμε το που θα μπουν οι πινακίδες οι 

διαφημιστικές. Έχει μείνει λίγο πίσω το θέμα αλλά θα το δούμε. Χρειάζονται 

σημαντικές διαδικασίες για να μπορέσουν να μπουν οι πινακίδες.  

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

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 Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 

Αριθμ. Γνωμοδότησης 6/14-10-2014 

 

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 


