
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 2/2020 της δημόσιας τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

 

Στο Γύθειο, έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σήμερα την 4η, του μηνός 

Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, επί της οδού Βασιλέως Παύλου (1ος όροφος), στο Γύθειο Δήμου 

Ανατολικής Μάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 1126/29-1-2020 (σε ορθή 

επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1. Τζανέτου 

Φιλιππάκου, 2. Γεωργίου Κατσαφούρου 3. Δημητρίου Αναστασάκου, 4. Κων/νου 

Γεωργακάκου, 5. Γεωργίου Δημακόγιαννη, 6. Κανέλλας Κολοκούρη, 7. Νικολάου 

Λιγνού, 8. Γεωργίου Πλαγιαννάκου, 9. Δημητρίου Πέτρου, 10. Χριστίνας 

Ρογκάκου, 11. Νικολάου Τραγάκη, αποτελούντων  το εν τρίτο (1/3) των μελών 

αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στο Δήμαρχο και σε καθένα από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στην Πρόεδρο, δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημαρχιακού Μεγάρου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 67 

και 69  του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα 14 μέλη και ονομαστικά οι: 

 

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασάκος Δημήτριος 

2. Γεωργακάκος Κων/νος 

3. Δημακόγιαννης Γεώργιος 

4. Κατσαφούρος Γεώργιος 

5. Κολοκούρη Κανέλλα 

6. Λιγνός Νικόλαος 

7. Μιχαλακάκος Παύλος  

8. Μιχαλολιάκος Κυριάκος 

9. Παντελεάκος Κυριάκος 

10. Πέτρου Δημήτριος 

11. Πλαγιαννάκος Γεώργιος 

12. Ρογκάκου Χριστίνα 

13. Τραγάκης Νικόλαος 

14. Φιλιππάκος Τζανέτος 

 

1.Δρακουλάκου Ελένη 

2.Εξαρχάκος Γεώργιος 

3.Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος 

4.Κοκοράκης Παναγιώτης 

5.Κουμεντάκος Αντώνιος 

6.Λυροφώνη Γεωργία (Πρόεδρος) 

7.Μόφορης Ιωάννης 

8.Πατρικάκος Παναγιώτης 

9.Πουλικάκος Λεωνίδας 

10.Ριφουνάς Δημήτριος 

11.Ρουμπάκου Ευγενία 

12.Τζαννετάκος Χαρίλαος 

13.Τσιριγώτης Παναγιώτης 

 

Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Ανδρεάκος Πέτρος. 
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Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Δημήτριος Πέτρου.  

Παραβρέθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. 

Άννα Κάτσαρη,  για την τήρηση  των πρακτικών. 

Στην παρούσα συνεδρίαση έγινε χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής.  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άρχεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης/2ου του 

2020, υπάρχει νόμιμη απαρτία και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας 

διατάξεως. 

 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Εκτός ημερησίας… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος. 

 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Να πούμε σαν εισαγωγή ότι ζούμε ένα 

ιδιότυπο καθεστώς σήμερα, απουσιάζει η δημοτική παράταξη που έχει την ευθύνη 

της Διοίκησης του Δήμου, ο Νόμος όμως είναι σαφής, υπάρχει πλειοψηφία, ούτως 

ή άλλως τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου τα ’χουμε βάλει εμείς, τα ’χει βάλει 

η αντιπολίτευση, τα ’χει εισηγηθεί ο κ. Φιλιππάκος και θα προχωρήσουμε κανονικά 

στη διαδικασία. 

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Παραχώρηση χώρου στους Συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Αρ.  Απόφ. : 4/2020  

 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Εγώ ζήτησα το λόγο εκτός ημερήσιας διάταξης για να θίξω το 

εξής θέμα: την παραχώρηση χώρου του Συνδυασμού του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 9 του Νόμου 4555 του 2018, το οποίο 

αντικατέστησε την παράγραφο 7 του άρθρου 66 του Καλλικρατικού Νόμου 

3852/2010, ορίζεται σχετικά ότι η εκάστοτε Δημοτική Αρχή οφείλει για την 

αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων να παραχωρεί σ’ αυτές 

κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη στην έδρα του 

Δήμου. 

 

Δεδομένου ότι ο θεσμός της αντιπολίτευσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που 

προάγει την αρχή της δημοκρατίας, η παραχώρηση του χώρου θα συμβάλλει στην 

αποδοτικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Γι’ αυτό καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ενεργήσει τα προσδοκώμενα για την 

εύρεση χώρου στην έδρα του Δήμου μας. Αυτό το κάνω πρόταση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, να μπει σε ψηφοφορία ως εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο στη σημερινή 

συνεδρίαση αποφασίζει ή όχι, ανάλογα με την ψηφοφορία, να παραχωρηθεί 

χώρος, όπως προβλέπει ο Νόμος που προανέφερα, στις δημοτικές παρατάξεις. 

 

Να προχωρήσει η ψηφοφορία, παρακαλώ. Στην έδρα του Δήμου, ναι, το τονίσαμε 

και αφού προχωρήσει η ψηφοφορία θα ’θελα να κάνω... πώς; Και αφού 

προχωρήσει η ψηφοφορία θα ’θελα να κάνω μία εισήγηση πολύ σύντομη, 

ολιγόλεπτη.  

 

ΑΔΑ: 6ΕΩΨΩΨΗ-ΒΑΦ



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που διαφωνεί να τεθεί το ζήτημα 

προ ημερησίας διατάξεως; Ομόφωνα, λοιπόν, συζητείται το θέμα, μπορείτε να 

προχωρήσετε. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τους 

εκλεκτούς συμπολίτες που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν εδώ και το λέω 

πολύ υπεύθυνα ότι είμαστε ο μόνος Δήμος στην ελληνική επικράτεια, το 

ξανατονίζω, ο μόνος Δήμος στην ελληνική επικράτεια όπου δεν έχει παραχωρηθεί 

χώρος στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, στις δημοτικές παρατάξεις, για να 

μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως ο Νόμος προβλέπει. 

Θέσαμε το αίτημα ποικιλοτρόπως. Πρώτα ο κ. Φιλιππάκος έκανε μία γραπτή 

παράκληση, θα ’λεγα, προς το Προεδρείο, το συζητήσαμε και προφορικά εδώ, αντ’ 

αυτού εισπράξαμε ειρωνεία. Και πού έγκειται η ειρωνεία; Μας παραπέμπει ή στον 

Άγιο Βασίλη ή στη Μαραθέα ή στην Κουτουμού να μας παραχωρήσει χώρο. Αυτό 

εμπεριέχει μεγάλη δόση ειρωνείας, όχι όμως απέναντι σε εμάς, εμάς δεν μπορεί να 

μας ειρωνευτεί, ειρωνεύεται τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Ειρωνεύεται, αν 

θέλετε, το 53% που εκπροσωπούν αυτές εδώ όλες οι παρατάξεις. 

Και γιατί είναι επιβεβλημένο να έχουνε χώρο οι παρατάξεις; Τα θέματα του 

Δημοτικού Συμβουλίου είναι πολλά, τα προβλήματα του τόπου μας, επίσης, πάρα 

πολλά, δεν πρέπει να υπάρχει ένας χώρος να προσέρχονται οι πολίτες, αυτούς που 

εκπροσωπούμε, όλη την κοινωνία της Μάνης, να μπορούν να εμπιστευτούν τα 

αιτήματά τους, του τόπου τους; Επιβάλλεται. 

Μας πρότειναν, λοιπόν, τον Άγιο Βασίλη, να έρθει ο πολίτης, ας πούμε, από την 

Αρεόπολη, να τον πάρουμε από κει να τον πάμε στον Άγιο Βασίλη, να καταθέσει το 

πρόβλημα του τόπου του. Πώς δεν μας πρότειναν και την Καστάνια, να ανάβουμε 

και κάνα κεράκι στην Παναγιά τη Γιάτρισσα, μεγάλη η χάρη της. 

Αυτό το θέμα αφού πάρουμε απόφαση σήμερα, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 

παραχωρεί χώρο, εάν δεν υλοποιηθεί θα προσφύγουμε στα Δικαστήρια. Και να σας 

ενημερώσω ότι έχουμε κάνει ενέργειες όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων και 

έχουμε ενημερώσει, όταν λέω όλοι εννοώ όλοι: εγώ, ο κ. Φιλιππάκος, ο κ. 

Κατσαφούρος και ο κ. Αναστασάκος και έχουμε ενημερώσει και το Υπουργείο 

Εσωτερικών και την Απόκεντρωμένη, η οποία έχει ζητήσει γραπτές εξηγήσεις από 

την παράταξη της πλειοψηφίας και από τη Δημοτική Αρχή, αλλά εμείς θα 

προσφύγουμε ακόμη και στα Δικαστήρια, διότι θεωρούμε επιβεβλημένο για να 

μπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει η δημοκρατία σ’ αυτό το Δήμο, επιτέλους, 

πρέπει να παραχωρηθεί χώρος. 

Ωστόσο, επειδή έχουμε αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που 

εκπροσωπούμε και απέναντι σε όλη την κοινωνία της Μάνης και σ’ αυτούς που δεν 

μας ψήφισαν και σ’ αυτούς που μας ψήφισαν, είμαστε σε σκέψη, δεν το ’χουμε 

συζητήσει, η παράταξη η δική μου τουλάχιστον να νοικιάσει ένα χώρο όχι με έξοδα 

από το Δήμο, από την τσέπη μας, για να μπορεί μέχρι να λυθεί το θέμα, όπως 

οφείλει να κάνει η Δημοτική Αρχή, να μπορούν οι πολίτες κάπου να απευθύνονται. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το λόγο έχει ο κ. Φιλιππάκος. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Επί του θέματος, να κλείσουμε το θέμα και στη συνέχεια να 

επανέλθω ως προς αυτό που θέλω να θέσω σαν τοποθέτηση; Πρέπει να κλείσουμε 
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το θέμα αυτό και να επανέλθουμε ώστε να τοποθετηθώ προ ημερησίας διατάξεως 

σε άλλο, στα γενικότερα θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτή τη στιγμή συζητούμε το συγκεκριμένο θέμα, κ. Φιλιππάκο. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Άρα επ’ αυτού, λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η κανονική συνεδρίαση… 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Ωραία. Ωραία, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, επί του θέματος… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: …με τα θέματα ημερήσιας διατάξεως. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Επιβεβαιώνω τα όσα ανέφερε ο κ. Μιχαλολιάκος και πιστεύω ότι 

όλη αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από την αρχή και μάλιστα 

από την εγκατάστασή μας. Λυπάμαι γι’ αυτή την εξέλιξη. Πρέπει αυτό να τελειώσει 

διότι μας μειώνει, μας μειώνει όχι σαν αντιπολίτευση, όχι σαν παρατάξεις της 

αντιπολίτευσης, όπως ορθά είπε ο Κούλης ο Μιχαλολιάκος, αλλά γενικότερα 

μειώνει τον τόπο μας, τη δημοκρατική διαδικασία και αυτά που πρέπει να 

πρεσβεύουμε: την ευγένεια, τη δικαιοσύνη και παράλληλα τη συνεργασία που 

πρέπει να έχουμε προκειμένου να επιλύουμε τα προβλήματα του τόπου. 

Όταν επικρατούν τέτοιες αντιλήψεις, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία και 

πώς είναι δυνατόν να συνεργαστούμε για να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών 

που περιμένουν και αγωνιούν και είναι πολλά; 

Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερο, γι’ αυτό και εγώ συμφωνώ απόλυτα 

και παρακαλώ να προχωρήσουμε στη διαδικασία που προβλέπεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, πρώτα όμως οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Το 

λόγο έχει και ο κ. Κατσαφούρος. 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ο κ. Ανδρεάκος επικαλείται συνέχεια 

ότι δεν έχει χώρο και έκλεισε την Ύδρευση - Αποχέτευση, έφερε σε κάποιο χώρο 

τους υπαλλήλους. Εε υπάρχει χώρος, ο χώρος που είναι το γραφείο των 

Αντιδημάρχων, αυτό πρέπει να δοθεί στην αντιπολίτευση και να χωρίσει το δικό 

του το γραφείο, να βάλει τους Αντιδημάρχους. 

Δεν έχει καταλάβει ο κ. Ανδρεάκος ότι είναι μειοψηφία. Πλειοψηφία είμαστε εμείς. 

Η πρώτη Κυριακή του έδωσε 47% και 53 πήρε η αντιπολίτευση. Δεν πιστεύω να 

κάνω λάθος σ’ αυτό. Πρέπει, λοιπόν, να το σεβαστεί. Κυβερνά ελέω Θεοδωρικάκου 

και του κ. Μητσοτάκη -έτσι;-, ανήκω εκεί αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν 

έχει την πλειοψηφία ο κ. Ανδρεάκος. Είναι εντελώς αντισυνταγματικό αυτό που 

έχει συμβεί και δεν μπορεί να μας φέρεται κατ’ αυτό τον τρόπο. 

Θεωρώ ότι η πρότασή μας αυτή πρέπει να παραμείνει για το συγκεκριμένο γραφείο 

και η λύση είναι να χωρίσει το δικό του γραφείο και να βάλει τους Αντιδημάρχους 

εκεί, να τους έχει δίπλα του. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κύριος… Κύριε Αναστασάκο, θέλετε το λόγο; Όχι. Ο κ. 

Τραγάκης. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Σχετικά με το θέμα της παραχώρησης χώρου ο Νόμος είναι 

ξεκάθαρος και αναφέρει ότι η εκάστοτε Δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί 

κατάλληλο χώρο και κατάλληλα εξοπλισμένο στους Συνδυασμούς της 

αντιπολίτευσης… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να ανοίξει η πόρτα, η πόρτα ανοιχτή, παρακαλώ. Ναι, ναι, η 

πόρτα όμως πρέπει να είναι ανοιχτή. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: …εντός της έδρας του Δήμου. 

Από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο: από τη μία 

έχουμε τη Δημοτική Αρχή η οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει χώρος στο Δημαρχιακό 

Μέγαρο για να παραχωρηθεί και ταυτόχρονα δεν προχωρά σε ενέργειες για να 

βρεθεί ένας άλλος χώρος κοντά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπως ορίζει η νομοθεσία, κατάλληλος για 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Συνδυασμών της αντιπολίτευσης, αλλά και από 

την άλλη μεριά το να εμμένουμε, να επιμένουμε, παραχωρηθεί χώρος σώνει και 

καλά μέσα στο Δημαρχείο έχει και αυτό το ποσοστό της ευθύνης του στο να μην 

έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, όλοι οι Συνδυασμοί της αντιπολίτευσης, κατάλληλο 

χώρο. 

Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί για τις ανάγκες της 

λειτουργίας αυτού του θεσμικού οργάνου που λέγεται αντιπολίτευση και είχα 

προτείνει ως εναλλακτική λύση, γιατί πάντα πρέπει σε οποιοδήποτε πρόβλημα 

προκύπτει να υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση: την αίθουσα που είναι ακριβώς 

από κάτω από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε αυτόν 

εδώ το χώρο, ή υπάρχει και άλλη μια αίθουσα, είναι ο 1ος όροφος στο κτίριο που 

από κάτω στεγάζεται το φαρμακείο της κας Λυμπέρη. 

Και οι δύο αίθουσες ανήκουν στο Δήμο και η παραχώρησή τους δεν πρόκειται να 

επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο γιατί για μένα είναι και αυτό πάρα-πάρα πολύ 

σημαντικό στοιχείο. Η αντιπολίτευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβαρύνει 

οικονομικά τους δημότες για το χώρο που θα χρησιμοποιεί από τη στιγμή που 

υπάρχει κατάλληλη δημοτική αίθουσα. 

Εγώ, λοιπόν, σαν δημοτικός σύμβουλος θα ψηφίσω οποιαδήποτε πρόταση δεν 

δημιουργεί στεγανά και αποκλεισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Μιχαλακάκος. 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) ……… Ήθελα να ρωτήσω, 

λοιπόν, …… δεν υπάρχει χώρος ή οι υπάλληλοι πώς θα κάνουν τη δουλειά τους … 

τι έχουνε να πούνε που ξαφνικά στριμωχτήκανε όλοι αυτοί οι υπάλληλοι μαζί και η 

Ύδρευση μέσα σε ένα δωματιάκι; Έχουνε να απαντήσουν κάτι; … Προτείνω λοιπόν 

και για λόγους -πώς να το πω;- σαν συζήτηση γι’ αυτό το θέμα, να συζητηθεί πιο 

σοβαρά το θέμα κατά πόσον μπορεί και η Ύδρευση να λειτουργήσει εντός του 

χώρου και αν αυτός ο χώρος μπορεί να διατεθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Για να 

λύσουμε δύο προβλήματα: και τη στέγασης τη Ύδρευσης και την έλλειψη χώρου 

για τους…  

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ: Συγνώμη, να ρωτήσω κάτι: Καταγράφει; (Τοποθέτηση εκτός 

μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε και να ’ναι ξεκάθαρο ότι 

ζητούμε δημοτικό χώρο εντός της έδρας του Δήμου. Να ’ναι ξεκάθαρο. Η πρόταση 

που έκανα για το γραφείο των Αντιδημάρχων είναι ό,τι πρέπει, γιατί είναι από 

τοιχία και μπορούμε να μιλάμε χωρίς να μας ακούνε δίπλα, όλα τα άλλα γραφεία 

είναι ξέφραγο αμπέλι. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία, ωραία. Σύντομα. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες, να κάνω μια 

τροποποίηση στην πρόταση που έκανα και θα πω δημοτικό χώρο, αυτό που είπε ο 

Γιώργος ο Κατσαφούρος τώρα, εντός της έδρας του Δήμου, για να μην έχουμε και 

διαφορές μεταξύ μας. Δημοτικό χώρο εντός της έδρας του Δήμου, εντάξει; Αλλά 

αυτό πρέπει να μπει σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, προχωράμε 

στην ψήφιση του θέματος. Ναι, το θέμα όπως εισάγεται είναι: Παραχώρηση 

κατάλληλου χώρου εντός της έδρας του Δήμου. Ναι, δημοτικού. Δημοτικού 

βεβαίως χώρου. Διαφωνεί κανείς; Ομόφωνα. Στην έδρα του Δήμου, ήμασταν 

σαφείς. Η έδρα του Δήμου είναι το Γύθειο, όπως αντιλαμβάνεστε. Σε δημοτικό 

χώρο. Η έδρα του Δήμου… εντάξει. Λοιπόν, συμφωνούμε; Ομόφωνα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Την παραχώρηση κατάλληλου δημοτικού χώρου εντός της έδρας του Δήμου. 

 

Αφού συντάχθηκε αυτό το απόσπασμα πρακτικού, υπογράφεται ως κατωτέρω:  

 

 

    Ακριβές  Απόσπασμα     

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

    Δημήτριος Πέτρου 

 

Ο Προεδρεύων 

             

         Πέτρου Δημήτριος 

 

                 Τα Μέλη 

 

Αναστασάκος Δημήτριος 

Γεωργακάκος Κων/νος 

Δημακόγιαννης Γεώργιος 

Κατσαφούρος Γεώργιος 

Κολοκούρη Κανέλλα 

Λιγνός Νικόλαος 

       Μιχαλακάκος Παύλος 

       Μιχαλολιάκος Κυριάκος 

Παντελεάκος Κυριάκος 

Πλαγιαννάκος Γεώργιος 

Ρογκάκου Χριστίνα 

Τραγάκης Νικόλαος 

Φιλιππάκος Τζανέτος 
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