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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό     3 /2020 της συνεδρίασης του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Ανατολικής Μάνης 

 

Στο Γύθειο, σήμερα, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 14:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Ανατ. Μάνης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 

1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο 

Γύθειο,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 83/7-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δ.Σ., η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλουν να ενημερώσουν το 

αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας τους με τη σειρά της εκλογής τους για τα 

θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού 

Μεγάρου και στην ιστοσελίδα του Δήμου,  

  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι  ( 6 ) μέλη: 

   

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Χαρίλαος Τζαννετάκος 

2. Ελένη Δρακουλάκου 

3. Γεωργία Λυροφώνη 

4. Γεώργιος Καπασούρης – Σεψάκος 

5. Παναγιώτης Γιαννουράκος 

6. Κωνσταντίνος Τσιριβάκος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νικόλαος Λιγνός 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κάτσαρη Άννα, υπάλληλο του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης. 
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ΘΕΜΑ 1ο: Σχετικά με άρση της παραχώρησης  απλής χρήσης του κτιρίου που 

βρίσκεται στη Χ.Ζ.Λ. Γυθείου λόγω παράβασης των όρων της με αρ. 36/2016 

πράξης παραχώρησης. 

 

Αριθμ. Αποφ. : 3/2020 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του 

σώματος ότι με την αρ. 16/79/7-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ανατ. 

Μάνης είχαμε αναθέσει στη δικηγόρο Γυθείου κ. Τασούλα Τσιφιλιτάκου, να 

μελετήσει τους σχετικούς φακέλους της παραχώρησης του καταστήματος που 

βρίσκεται στη ΧΖΛ Γυθείου και να  γνωμοδοτήσει σχετικά, γνωρίζοντας μας τις 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε για τα προστατέψουμε τα συμφέροντα 

του Ν.Π.  

Η κ. Τσιφιλιτάκου μας κατέθεσε την αρ. πρωτ. 22/20-1-2020 γνωμοδότηση, της 

οποίας έχετε όλοι λάβει γνώση.  

Στη συνέχεια με την αρ. πρωτ. 57/24-1-2020 κλήση μας, κλήθηκε προς ακρόαση 

ο κ. Πιτσίνιαγκας για να υποβάλλει εγγράφως ή προφορικώς τις απόψεις του για 

την επικείμενη άρση της παραχώρησης της απλής χρήσης του κτιρίου που 

βρίσκεται στη ΧΖΛ Γυθείου λόγω παράβασης των όρων της με αρ. 36/2016 πράξης 

παραχώρησης , προσκομίζοντας οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο.  

Ο κ. Πιτσίνιαγκας στις 3-2-2020 κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις του, οι οποίες 

έλαβαν αρ. πρωτ. 77/3-2-2020 και γνώση του εγγράφου που κατέθεσε έχετε λάβει 

όλοι σας.  

Επίσης ο κ. Πιτσίνιαγκας έχει καταθέσει και το αρ. πρωτ. 43/24-1-2020 αίτημα, 

του οποίου γνώση έχετε λάβει όλοι σας.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο  κ. Λιγνός έχει καταθέσει αίτηση – 

αναφορά, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 92/11-2-2020,  στην οποία αναφέρει τα 

κάτωθι:  

«Θέμα: Σχετικά με τα δύο πρώτα θέματα της Η/Δ της σημερινής συνεδρίασης του 

Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου» 

Βάσει της υπ. αρ. πρωτ. 83/2020 Πρόσκλησης Δημόσιας τακτικής Συνεδρίασης του 

Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου συνεδριάζει σήμερα (11/2/2020), 

συμπεριλαμβάνοντας επί πλέον τα κάτωθι θέματα:  

1) Σχετικά με άρση της παραχώρησης απλής χρήσης του κτιρίου που βρίσκεται 

στη ΧΖΛ Γυθείου λόγω παράβασης των όρων της με αρ. 36/2016 πράξης 

παραχώρησης.  

2) Σχετικά με υποβολή αιτήματος στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και στην 

Υπηρεσία Δόμησης για τις απαιτούμενες ενέργειες του Ν.Π. όσον αφορά το 

ισόγειο κτίριο στη ΧΖΛ Γυθείου.  

Επισημαίνοντας ότι είχε συνεδριάσει στις 30 Ιανουαρίου 2020 «Σχετικά με άρση 

της παραχώρησης της απλής χρήσης του κτιρίου που βρίσκεται στη ΧΖΛ Γυθείου 

λόγω παράβασης των όρων της με αρ. 36/2016 πράξης πράξης»., και δη μετείχα 

στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς να έχω προηγουμένως ενημερωθεί από τον Πρόεδρο 

επί της αιτήσεως μου, θέτοντας ευλόγως στη συνεδρίαση τα εν λόγω ερωτήματα 

μου, ωστόσο ΔΕΝ έλαβα ουδεμία απάντηση… 

Ως μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ως μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατέθεσα τρεις Αιτήσεις (αρ. πρωτ. : 588/5-11-2019, 6/7-1-2020 και 

69/30-1-2020), ζητώντας ουσιαστικά ενημέρωση επί του μείζονος αυτού θέματος 

και όχι μόνο, δια των αιτήσεων αυτών αιτήθηκα αντίγραφο του πορίσματος της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να λάβω συνολικά γνώση επί του 

ανακύπτοντος αυτού θέματος, και κατ΄επέκταση να ψηφίσω αμερόληπτα και κατά 

συνείδηση, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.  

Τονίζοντας ότι είμαι νέο μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κι ως εκ 

τούτου ΔΕΝ μετείχα στις σχετικές πράξεις του προηγούμενου Δ.Σ. σχετικά με την 

εν λόγω παραχώρηση του κτηρίου κλπ.  

Επισημαίνοντας ότι έπραξα νόμιμα, ζητώντας την εκ του νόμου ενημέρωση από 

την Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.  
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Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. ΔΕΝ απάντησε εγγράφως, επί της τελευταίας 

αίτησής μου επί των σοβαρών τιθέμενων ερωτημάτων μου, απορρίπτοντας δε το 

αίτημά μου σχετικά με τη διεξαγωγή εκτάκτου συνεδριάσεως «κεκλεισμένων» των 

θυρών, για την ενημέρωση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κι ως 

εκ τούτου ΔΕΝ έλαβα γνώση για την υπόθεση για την οποία καλούμε να ψηφίσω…. 

Ακόμη δε, παραβλέποντας τις αόριστες απαντήσεις επί των αιτήσεών μου του 

Προέδρου, προσήλθα εχτές (10/2/2020) στο γραφείο του, για να ενημερωθώ – 

έστω κατ΄ αυτό τον τρόπο-, και να λάβω συνολικά γνώση των «συμπερασμάτων» 

και των «οφειλομένων ενεργειών» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και να λάβω 

επιτέλους αντίγραφο του πορίσματος, και κατ΄ επέκταση να ψηφίσω σήμερα επί 

των σοβαρών αυτών θεμάτων. Αλλά, ΔΕΝ υπήρξε έγγραφη απάντηση επί των 

σοβαρών τιθεμένων ερωτημάτων (δηλ. επί του υπ. αρ. πρωτ. 69/30-1-2020 

εγγράφου μου) εκ μέρους του Προέδρου, ΟΥΤΕ χορήγηση αντιγράφου του 

πορίσματος.  

Επιπροσθέτως, κατά την χθεσινή επίσκεψή μου (10-2-2020) στο γραφείο του 

Προέδρου έλαβα  γνώση και χορήγηση αντιγράφων των σχετικών εγγράφων επί 

των ανωτέρω θεμάτων – χωρίς τις εισηγήσεις της Διοίκησης, ήτοι:  

1. Έγγραφο (με αρ. πρωτ. 43/24-1-2020) άνευ τίτλου, απευθυνόμενο στον 

Πρόεδρο Δ.Σ., με θέμα : «Συνέχιση εργασιών κτιρίου», υπογεγραμμένο 

από τον παραχωρησιούχο κ. Δημήτριο Πιτσίνιαγκα.  

2. «Απόψεις» (με αρ. πρωτ. 77/3-2-2020) του παραχωρησιούχου κου 

Δημήτρη Πιτσίνιαγκα, δυνάμει του υπ. αρ. πρωτ.: 59/27-1-2020 εγγράφου 

του Δ.Λ.Τ.  

Επειδή ως νέο μέλος του Δ.Λ.Τ. από τον Σεπτέμβρη του 2019, ΔΕΝ έχω λάβει 

έγγραφη ενημέρωση στα ερωτήματα που κατέθεσα, σχετικά με την υπόθεση του 

κτιρίου και την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.  

Επειδή οφείλω να προστατέψω τον εαυτό μου από τυχόν ευθύνες, ελλείψεις και 

παραλείψεις προέδρων, μελών του Δ.Λ.Τ., και των προκατόχων τους και 

εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου.  

Ενόψει των ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΩ ότι απέχω της σημερινής συνεδρίασης.  

ΑΙΤΟΥΜΑΙ από τον πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. έγγραφες απαντήσεις στα σοβαρά 

ερωτήματα που κατέθεσα (με την υπ. αρ. πρωτ.: 69/30-1-2020 Αίτησή μου), 

προκειμένου να λάβω γνώση για την υπόθεση και να σταθμίσω περαιτέρω τις 

ενέργειές μου.  

Εν τέλει, το παρόν έγγραφο να ληφθεί υπόψιν του Δ.Σ. και να αποτελεί ως 

αναπόσπαστο μέρος του σώματος των ληφθέντων αποφάσεων επί των ανωτέρω 

θεμάτων της σημερινής αυτής συνεδρίασης. 

Γύθειο, 11η Φεβρουαρίου 2020 

Με την προσήκουσα τιμή, 

Ο αιτών/ αναφέρων 

Νικόλαος Λιγνός 

Δημοτικός Σύμβουλος & Μέλος του Δ.Σ. ΔΛΤ» 

 
ΛΥΡΟΦΩΝΗ: Ο κ. Λιγνός εχθές στην ενημέρωση που του έγινε, έδειξε να έχει 

ενημερωθεί. Σε ότι ερώτημα έθεσε πήρε απάντηση και μάλιστα είπε ότι η άρση της 

παραχώρησης είναι μονόδρομος. Απουσιάζει σήμερα και ο λόγος είναι 

προσχηματικός και υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ με την Αντιπρόεδρο. Απέχει για πολιτικές σκοπιμότητες. 

Εισηγούμαι την διαπίστωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης του παραχωρησιούχου κ. 

Πιτσίνιαγκα αζημίως για το Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης, με κατάπτωση των εγγυητικών 

επιστολών καλής εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης και των όρων 

παραχώρησης, λόγω παράβασης όρου της παραχωρητήριας πράξης 36/2016.  

ΛΥΡΟΦΩΝΗ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Λιμενάρχη ποια αρμόδια υπηρεσία 

διαπίστωσε τις αυθαίρετες κατασκευές βάση των οποίων επιβλήθηκε πρόστιμο από 

τη Λιμενική Αρχή.  
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ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ: Δεν απαντάω σε καμία ερώτηση.  

ΛΥΡΟΦΩΝΗ: Παραβίαση έστω και ενός όρου της 36/2016 παραχωρητήριας 

πράξης παρέχει στο ΔΛΤ το δικαίωμα να λύσει την παραχωρητήρια πράξη.  Υπάρχει 

απόφαση επιβολής προστίμου από τον κ. Λιμενάρχη και παρακαλώ όσα σας έχω 

καταθέσει να αναγραφούν στο σώμα της απόφασης.  

«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ 148/2018 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το αρ. πρωτ. 3113.12/2018  Σήμα Λιμεναρχείου Γυθείου προς 

Υ.ΝΑ.Ν.Π., από το οποίο προκύπτει ότι τα όργανα της υπηρεσίας 

του Λιμεναρχείου δεν διαθέτουν τεχνογνωσία προς διενέργεια 

τέτοιου είδους αυτοψιών (στο επίμαχο κτίριο) και ζητά με αυτό το 

Λιμεναρχείο τη διενέργεια αυτοψίας από την Κτηματική Υπηρεσία, την 

Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου και το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

2. Την αρ. πρωτ. 23628/21-03-2018 απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας 

από την οποία προκύπτει ότι η Κτηματική Υπηρεσία διαπιστώνει 

τυχόν αυθαίρετη κατάληψη ή χρήση και όχι υπέρβαση ή 

παράβαση όρων αδειών εκτέλεσης εργασιών κάτι για το οποίο 

καλεί το Λιμεναρχείο να έρθει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Δόμησης 

του Δήμου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

3. Το αρ. πρωτ. 333/5.4.2018 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας 

δόμησης προς το Λιμεναρχείο Γυθείου από το οποίο προκύπτει 

ότι έχει τηρηθεί πολεοδομικά η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με το 

Ν. 4495/2017 και το κτίριο επισκευάζεται χωρίς αλλαγή στις διαστάσεις 

του, στην κάλυψη, στον όγκο και στις όψεις του, θεωρώντας ότι 

έπρεπε το Λιμεναρχείο Γυθείου να άρει τη μερική παύση 

εκτελούμενων εργασιών. 

4. Την από 07-05-2018 έκθεση αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας, με 

την οποία δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις-παραβάσεις όρων και εν γένει 

αυθαίρετων επεμβάσεων αφού σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία η 

επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την παρακολούθηση και παραλαβή 

των εργασιών επισκευής-ανακαίνισης και αποτελείται από υπαλλήλους 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δ.Λ.Τ. είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της υλοποίησης των 

εργασιών επισκευής-ανακαίνισης του ακινήτου 

5. Το αριθ. πρωτ. 73380/22-08-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

από το οποίο προκύπτει ότι η Κτηματική Υπηρεσία προβαίνει στη λήψη 

μέτρων προστασίας μόνο για την αυθαίρετη κατοχή/χρήση χώρου της 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. 

6. Τη γνωμοδότηση 334/2010 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

αρμόδιος για την παρακολούθηση των εκτελούμενων στη Χερσαία Ζώνη 

Λιμένα Έργων είναι ο οικείος φορέας διοίκησης του λιμένα, μόνο δε η 

οικεία Λιμενική Αρχή και όχι ή/και η Πολεοδομία έχει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα επιβολής του διοικητικού προστίμου 

του άρθρου 29, παρ. 1 του Ν. 2971/2001, σε περίπτωση 

αυθαίρετης κατασκευής στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα. 

7. Προσφυγή του παραχωρησιούχου κατά της 148/2018 Απόφασης του 

Λιμενάρχη Γυθείου και αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Τρίπολης και χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής 

εκτέλεσης και εκκρεμεί η εκδίκαση της προσφυγής.  

8. Το γεγονός ότι δεν έχει μέχρι σήμερα συγκληθεί η επιτροπή που 

έχει συγκροτηθεί για την παρακολούθηση και παραλαβή των 

εργασιών επισκευής-ανακαίνισης που αποτελείται από υπαλλήλους 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δ.Λ.Τ.  
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9. Το γεγονός ότι στο απόσπασμα του πορίσματος όπως με 

ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. δεν έχει γίνει αναφορά στο 

ανωτέρω (3) έγγραφο της υπηρεσίας δόμησης από το οποίο 

προκύπτει ότι έχει τηρηθεί πολεοδομικά η νόμιμη διαδικασία. 

Καταλήγουμε στα εξής: 

 Οι λιμενικοί υπάλληλοι δεν διαθέτουν τεχνογνωσία προς διενέργεια 

τέτοιου είδους αυτοψιών 

 Η Κτηματική Υπηρεσία διαπιστώνει τυχόν αυθαίρετη κατάληψη ή 

χρήση και όχι υπέρβαση ή παράβαση όρων αδειών εκτέλεσης 

εργασιών 

 Η υπηρεσία δόμησης βεβαιώνει ότι έχει τηρηθεί πολεοδομικά η 

νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 και το κτίριο 

επισκευάζεται χωρίς αλλαγή στις διαστάσεις του, στην κάλυψη, 

στον όγκο και στις όψεις του 

 Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών 

επισκευής-ανακαίνισης δεν έχει συγκληθεί 

Εύκολα δημιουργείται το ερώτημα: 

ποια υπηρεσία είναι αρμόδια και τελικά ως τέτοια, διαπίστωσε την 

αυθαίρετη κατασκευή-ες, στο εν λόγω κτίριο, σε συνέχεια της οποίας 

επιβλήθηκε από το Λιμενάρχη Γυθείου με την αρ. 148/2018 Απόφασή του 

το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 29, παρ. 1 του Ν. 2971/2001, σε 

περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα. 

Κατά της εν λόγω απόφασης του Λιμενάρχη, ο παραχωρησιούχος, όπως μας 

ενημέρωσε και κατά τη διαδικασία της ακρόασης, έχει προσφύγει και έχει 

καταθέσει αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης και 

έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης ενώ εκκρεμεί έως σήμερα 

η εκδίκαση της εν λόγω προσφυγής. 

Παρόλα αυτά θεωρώ δέσμια υποχρέωσή μας ως μέλη του Λιμενικού Ταμείου μετά 

την Απόφαση αυτή του Λιμενάρχη και τη γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου 

κας Τσιφιλιτάκου Τασούλας για λογαριασμό του Ν.Π., να αποφασίσουμε την 

Αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου κ. Πιτσίνιαγκα Δημητρίου 

αζημίως για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης με κατάπτωση 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης και των όρων της 

παραχώρησης λόγω παράβασης όρου της παραχωρητήριας πράξης 

36/2016 όπως έχει εγκριθεί και ισχύει. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τον όρο: 

«…Η διαπίστωση και ενημέρωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής 

Μάνης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (π.χ. Λιμεναρχείο, 

ΕΟΤ, πολεοδομία, πυροσβεστική υπηρεσία, υγειονομική υπηρεσία κ.λ.π.), για την 

μη τήρηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων, συνεπάγεται την άμεση καταγγελία 

της σχετικής παραχώρησης και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης των Όρων της παραχώρησης, μη αποκλειόμενου του δικαιώματος του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης για περαιτέρω αποζημίωση του…» 

Γύθειο, 11/02/2020 

Γεωργία Αν. Λυροφώνη 

Αντιπρόεδρος Ν.Π.» 

 

ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ: Ποιος παρακολούθησε και παρέλαβε τις σχετικές εργασίες στο 

τμήμα του ακινήτου που συνεχίστηκαν οι εργασίες. 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ: Η κατάρτιση των πρακτικών έπρεπε να γίνεται με κάθε 

ηλεκτρονικό μέσο, όπως γίνονται και οι συνεδριάσεις του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 1και 2 του Ν. 

3463/2006. Έχει ζητηθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο με το αριθ. πρωτ.: 

3122.1/136/22-1-2020 έγγραφο του Λιμεναρχείου Γυθείου. Αν μη τι άλλο, όταν 

συζητούνται θέματα που ταλανίζουν το Δ.Λ.Τ. για τρία χρόνια και κατατίθενται 

έγγραφα και απόψεις, η τήρηση της δημοκρατικής διαδικασίας επιτάσσει την 

τήρηση της ως άνω διαδικασίας. 
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Επί της διαδικασίας. Επαναλαμβάνω, όσα είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση. 

Δύο μόνο μέλη από τα επτά που απαρτίζουν το Δ.Σ. , τελούν ως εκ της ιδιότητας 

τους, σε πλήρη γνώση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δηλαδή ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και εγώ. Τα ερωτήματα της κ. Λυροφώνη θα μπορούσαν να 

έχουν απαντηθεί αν είχε λάβει γνώση του πορίσματος, κάτι το οποίο έχει ζητήσει 

κατ΄ επανάληψη το Λιμεναρχείο από τον Δεκέμβριο του 2019 και ο κ. Λιγνός, 

χωρίς έως σήμερα αυτό να έχει λάβει χώρα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση του 

παραχωρησιούχου, σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα έπρεπε να είχε λάβει χώρα 

και πριν την έκδοση της απόφασης του Λιμεναρχείου για διαφορετικό λόγο. 

Επομένως η εισήγηση είναι ατελής, καθώς η αυτοδίκαιη έκπτωση στηρίζεται μόνο 

στην απόφαση του Λιμεναρχείου. Η απόφαση του Λιμεναρχείου Γυθείου, είναι 

καθ΄ όλα ισχυρή, δεν έχει ως σήμερα ακυρωθεί και παράγει έννομα αποτελέσματα.  

Η προσφυγή του παραχωρησιούχου κατά της εν λόγω απόφασης συζητείται την 5-

3-2020. Η μερική παύση των εργασιών από το Λιμεναρχείο έγινε κατόπιν 

προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου και όχι του 

Λιμεναρχείου Γυθείου, όπως επανειλημμένα ορισμένοι για τους δικούς τους λόγους 

διατείνονται και ο παραχωρησιούχος ενημερώθηκε εγγράφως από το Λιμεναρχείο 

με έγγραφο που κοινοποιήθηκε και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής 

Μάνης.  Έως σήμερα ουδέποτε  ήρθη η ως άνω εισαγγελική εντολή. Για τις 

εργασίες που εκτελέσθηκαν από τον παραχωρησιούχο και για την όλη διαδικασία 

παραχώρησης του ισογείου κτιρίου στον παραχωρησιούχο πέραν του πορίσματος 

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία, η οποία 

εκκρεμεί προς ποινική αξιολόγηση από την Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας. Πέραν 

τούτου η απόφαση του Λιμεναρχείου Γυθείου και η προσφυγή του 

παραχωρησιούχου κατά της εν λόγω απόφασης είχε ξανασυζητηθεί επί προεδρίας 

του κ. Χριστοδουλάκου χωρίς τότε κανένα τακτικό μέλος του Δ.Σ. να έχει θέσει 

κανένα ερώτημα από αυτά που ξαφνικά τίθενται σήμερα. Οπότε όφειλαν οι 

Πρόεδροι του Δ.Σ. να έχουν ενημερώσει τα υπόλοιπα τακτικά μέλη εφόσον αυτά 

δεν γνώριζαν την απόφαση του Λιμεναρχείου και όχι να ζητούνται διευκρινίσεις 

από το Λιμενάρχη τρία χρόνια μετά. Επίσης η Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας, 

διενήργησε αυτοψία στο κτίριο, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς η 

τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανατ. Μάνης, η οποία υποστηρίζει το Δ.Λ.Τ. Ανατ. 

Μάνης, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου, παρά τα δεκάδες έγγραφα του 

Λιμεναρχείου Γυθείου για τη διενέργεια αυτοψίας προς διαπίστωση, το είδος και τη 

νομιμότητα των εκτελεσθεισών εργασιών, ουδέποτε προέβη σε αυτή. Επιπλέον η 

επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των εργασιών που προβλεπόταν και από 

την αριθ. 36/2016 απόφαση του Δ.Σ.  και μέλη της οποίας ήταν και μέλη του Δ.Σ., 

ουδέποτε συνεκλήθη  τα τρία αυτά χρόνια, παράνομα,  για να αποφασίσει τι είδους 

εργασίες έχουν εκτελεσθεί από τον παραχωρησιούχο και αν αυτές είναι νόμιμες. 

Αν κάτι δεν καλύφθηκε από όσα προείπα, παραπέμπω τα μέλη που έχουν απορίες 

στον κ. Πρόεδρο, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει το πόρισμα της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας και να τους γνωστοποιήσει όλη την αλληλογραφία που έχει 

περιέλθει στο Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης τα τελευταία τρία χρόνια για το θέμα που 

συζητάμε σήμερα.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η 36/2016 ΑΔΣ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο. Δεν έχουμε έρθει 

να αποφασίσουμε για το τι έγινε ή τι δεν έγινε πριν από τρία χρόνια. Εμμένω στην 

εισήγησή μου.  

ΛΥΡΟΦΩΝΗ: Ο παραχωρησιούχος έχει κληθεί και έχει καταθέσει τις απόψεις του 

και να καταγραφεί ότι έχει καταθέσει τις απόψεις του.  

 

Στο σημείο αυτό τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση του Προέδρου . 

  

ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ – ΣΕΨΑΚΟΣ: Αν δεν υπήρχε το πρόστιμο του Λιμεναρχείου, η 

εισήγηση δεν θα ήταν αυτή που είναι και τώρα, πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ της 

άρσης κατά τη γνώμη μου. 
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ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ: Εφόσον ο κ. Λιμενάρχης μετά τη διαπίστωση των αυθαίρετων 

εργασιών αποφάσισε τη μερική διακοπή και όχι την ολική διακοπή των εργασιών, 

άρα αναγνωρίζει κάποιο τμήμα του κτιρίου ως νόμιμο. Οι εργασίες που 

ακολούθησαν ποιος έκανε την επίβλεψη και την παραλαβή των εργασιών. Επειδή 

εδώ τίθεται θέμα αστικής ευθύνης και δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια επίσημη 

παραλαβή εκτελεσθέντων εργασιών, προτείνω να οριστεί νομικός σύμβουλος, ο 

οποίος θα εκδώσει πόρισμα. Ως εκ τούτου μέχρι την έκδοση του πορίσματος 

αυτού, εγώ ψηφίζω παρόν.  

ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. Δεν είναι εύκολη η 

θέση που έχουμε έρθει σήμερα να ψηφίσουμε ένα δυσμενές μέτρο για τον 

παραχωρησιούχο , όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος στην εισήγησή του, μετά την 

επιβολή του προστίμου γίνεται άρση της παραχώρησης, σύμφωνα με την 36/16 

απόφαση και με τα όσα αναφέρει αυτή.  

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ: Επειδή ο κ. Τσιριβάκος δεν κατάλαβε ή δεν άκουσε ότι είπα. Η 

μερική παύση των εργασιών έγινε με προφορική εντολή του κ. Εισαγγελέα και όχι 

του Λιμενάρχη. Ούτε φυσικά αναγνωρίζω ότι είπα ότι οι εργασίες στο υπόλοιπο 

κτίριο έγιναν νόμιμα. Αυτά είναι δικά του συμπεράσματα και λεγόμενα. Υπάρχει 

επιτροπή παρακολούθησης εργασιών στην οποία μπορεί να απευθύνει τα 

ερωτήματά του όπως και για ποιο λόγο δεν έχει αυτή συγκληθεί εδώ και τρία 

χρόνια. Το Λιμεναρχείο Γυθείου ασκεί αστυνομικό έλεγχο, αναφέρει στον κ. 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου όταν απαιτείται και επιβάλει τις απαραίτητες 

διοικητικές κυρώσεις ομοίως όπου απαιτείται. Το γεγονός ότι έχουμε περιέλθει σε 

αυτή την κατάσταση δεν οφείλεται στο Λιμεναρχείο Γυθείου, όπως μερικοί 

προσπαθούν διακαώς να παρουσιάσουν για τους δικούς τους λόγους, αλλά 

οφείλεται σε κατ΄ εξακολούθηση παράνομες πράξεις και παραλείψεις οφειλομένων 

νόμιμων ενεργειών οργάνων του Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης και οργάνων/υπηρεσιών του 

Δήμου Ανατ. Μάνης. Υπέρ της ανάκλησης της παραχώρησης.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Διαπιστώνει την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου κ. Πιτσίνιαγκα 

Δημητρίου αζημίως για το Δ.Λ.Τ. Ανατ. Μάνης, με κατάπτωση των εγγυήσεων 

καλής  εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης και των όρων της παραχώρησης 

λόγω παράβασης όρου της παραχωρητήριας πράξης 36/2016 όπως αυτή έχει 

εγκριθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα όσον αφορά τον όρο: « …..Η διαπίστωση και 

ενημέρωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης από τις κατά περίπτωση 

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (π.χ. Λιμεναρχείο, ΕΟΤ, πολεοδομία, πυροσβεστική 

υπηρεσία, υγειονομική υπηρεσία κλπ), για την μη τήρηση οιουδήποτε εκ των 

ανωτέρω όρων, συνεπάγεται την άμεση καταγγελία της σχετικής παραχώρησης και 

κατάπτωσης και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των Όρων 

της παραχώρησης, μη αποκλειόμενου του δικαιώματος του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Ανατολικής Μάνης για περαιτέρω αποζημίωση του ……»  

Ο κ. Τσιριβάκος δήλωσε παρόν.  

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                 Χαρίλαος Τζαννετάκος 

 

Ελένη Δρακουλάκου 

Γεωργία Λυροφώνη 

Γεώργιος Καπασούρης – Σεψάκος 

Παναγιώτης Γιαννουράκος 

Κων/νος Τσιριβάκος 
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         Ακριβές Απόσπασμα 

Γύθειο  25 – 2 - 2020 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Ανατολικής Μάνης 

 

 

         Χαρίλαος Τζαννετάκος 
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