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                                       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. Γεώργιο Σαμπατακάκη 

                                                    

                                              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 

 

   Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης,  που θα γίνει την  4η  Ιουλίου έτους 

2018, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 14:30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. 

ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στο Γύθειο, Δήμου Ανατολικής 

Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 

τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79.  

2. Καθορισμός χώρων της Χ.Ζ.Λ. των οποίων η απλή χρήση θα παραχωρηθεί 

με δημοπρασία και κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας. 

3. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του Πετράκου Δημητρίου για παραχώρηση 

ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για 

το έτος 2018. 

4. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του Αλεξανδράκη Ιωάννη  για 

παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 

Γυθείου για το έτος 2018. 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 

6. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2018. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης 

και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.  

8. Έγκριση μελέτης για την κατασκευή αγωγού διασύνδεσης λυμάτων εντός 

του λιμένα Γυθείου. 



9. Αίτημα της εταιρείας Ortimum Value A.E. για παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης «Διευθετήσεις Master Plan Λιμένα – Επιχειρηματικό Σχέδιο και 

Επικαιροποίηση Μελέτης Περ/ντων Επιπτώσεων». 

10. Αίτημα της Ελαιουργίας Γυθείου Α.Ε.Β.Ε. 

11. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη 

προσφυγής κατά της αρ. 51/2018 απόφασης του Λιμενάρχη Γυθείου. 

12. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη 

προσφυγής κατά της αρ. 52/2018 απόφασης του Λιμενάρχη Γυθείου. 

 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. 

Ανατ. Μάνης,  για διάφορα διοικητικά θέματα.  

 

 

 

 

Ο   Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ανατολικής Μάνης 

 

 

 
         Παναγιώτης Σαμπατακάκης 

 

 

 

 


