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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  157/2014 
 
«Περί εγκρίσεως της εγκατάστασης ενημερωτικού περιπτέρου» 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 9/29-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Νικολινάκος Παναγιώτης 
6. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6. Παπαδάκης Γεώργιος 
7. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 7. Χαραμής Αντώνιος 
8. Βουνελάκης Γεώργιος        8. Μέντης Γεώργιος 
9. Ιατρόπουλος Δημήτριος 9. Δουμάνης Δαμιανός 
10. Κολλιάκος Ιωάννης 10. Κρυπωτός Παναγιώτης 
11. Λύρας Χαράλαμπος   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. 
16. 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Τσάκος Πέτρος 

  

17. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   
 
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, 
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. 
Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
      Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος, προσήλθε η κα Παναγιώτα Αλειφέρη. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη ο οποίος είπε τα εξής: 
 
   Στο  πλαίσιο του έργου LIFE AMMOS «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον 

περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες» (LIFE12 INF/GR/000985), που θα 

υλοποιηθεί την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2014, σε 15 παραλίες της Ελλάδας, μεταξύ των 

οποίων και η παραλία της Πλύτρας, θα τοποθετηθεί ενημερωτικό περίπτερο (εφεξής «info 

kiosk») στην περιοχή της παραλίας. Στο ειδικά διαμορφωμένο info-kiosk θα υπάρχει μόνιμη 

παρουσία, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, του επόπτη παραλίας, ο οποίος θα είναι 

επιφορτισμένος με την ενημέρωση των παραθεριστών και τη διανομή σταχτοδοχείων μιας 

χρήσης και ενημερωτικού υλικού. 

   Το LIFE AMMOS αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων 

καπνιστών στις παραλίες. Παράλληλα και έχοντας ως αιχμή το ζήτημα των απορριμμάτων 

καπνιστών, το έργο LIFE AMMOS στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή 

μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας που περιλαμβάνει συνδυασμένη χρήση 

εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης.  

   Το info-kiosk που θα εγκατασταθεί στην παραλία, θα είναι εξ ολοκλήρου λυόμενο με 

μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, καθώς αποτελείται από μικρά τεμάχια που 

συναρμολογούνται  επί τόπου με βίδες. Θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί στην παραλία Μάιο- 

Ιούνιο 2014 κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας εκδήλωσης της εκστρατείας, όπου θα παραμείνει 

μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, θα αποσυναρμολογηθεί χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος 

ή υπόλειμμα. 

Το σχήμα του info-kiosk είναι ένα κλειστό τριγωνικό πρίσμα, που ανοίγει κατά τη διάρκεια 

της ημέρας μετατρεπόμενο σε ανοιχτό στέγαστρο. Οι διαστάσεις του είναι 1,20 μ. μήκος, 0,80 μ. 

πλάτος και 2,30 μ. ύψος, όταν είναι κλειστό. Το μήκος του στεγάστρου όταν είναι ανοιχτό είναι 

1,50 και το πλάτος του 1,20 μέτρα. Είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό από γαλβανιζέ 

στρατζαριστές διατομές 20x40 χιλιοστά και επενδύεται με φύλλα από ανακυκλωμένα 

πρεσσαριστά ξυλοτεμαχίδια (OSB) πάχους 11 χιλιοστών.  Η όλη κατασκευή εδράζεται στο 

έδαφος σε ειδικά κατασκευασμένα μεταλλικά θεμέλια από λαμαρίνα, τα οποία γεμίζουν με 

μεγάλες πέτρες, χαλίκι και άμμο και τα οποία μετά την αποσυναρμολόγηση του στεγάστρου 

αφαιρούνται αφήνοντας ανέπαφο το έδαφος και την άμμο. 

   Παρακαλούμε όπως προβείτε στην  έγκριση για την τοποθέτηση του περιπτέρου στην 

παραλία «ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ»  στην Πλύτρα της Δημοτικής Ενότητας  Ασωπού, με τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

- Η εγκατάσταση του περιπτέρου θα γίνει μόνο κατόπιν υπόδειξης του σημείου τοποθέτησης 

από την Υπηρεσία μας. 

- Το σημείο τοποθέτησης θα είναι στον κοινόχρηστο χώρο και όχι στον αιγιαλό. 

- Η διάρκεια εγκατάστασης του περιπτέρου θα είναι από τις 04/06/2014 έως και τις 

15/09/2014 και πέραν αυτής της ημερομηνίας το περίπτερο θα αποσυναρμολογηθεί χωρίς να 

αφήσει κανένα ίχνος ή υπόλειμμα. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 

του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65  και 225 του Ν. 

3852/2010 και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  

   Εγκρίνει την τοποθέτηση info-kiosk (ενημερωτικό περίπτερο) στην παραλία «ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ»  

στην Πλύτρα Τ.Κ. Παπαδιανίκων της Δ.Ε.  Ασωπού, στα  πλαίσια του έργου LIFE AMMOS 

«Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις 

παραλίες», με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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- Η εγκατάσταση του περιπτέρου θα γίνει μόνο κατόπιν υπόδειξης του σημείου τοποθέτησης 

από την υπηρεσία του Δήμου. 

- Το σημείο τοποθέτησης θα είναι στον κοινόχρηστο χώρο και όχι στον αιγιαλό. 

- Η διάρκεια εγκατάστασης του περιπτέρου θα είναι από 04/06/2014 έως και 15/09/2014 και 

μετά την ημερομηνία αυτή, το περίπτερο θα αποσυναρμολογηθεί χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος 

ή υπόλειμμα. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  157/2014. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας           Τα Μέλη 
Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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