
 

                                                                   Αριθ. Απόφασης 281/18-10-2018 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό  30/2018 δημόσιας  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

Στο Γύθειο έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης , σήμερα  την 18η του μηνός Οκτωβρίου του 

έτους 2018, ημέρα Πέμπτη    και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε  

δημόσια   συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. 

ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  ύστερα από 

την με αριθμό πρωτ: 11350/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

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

Συμβούλους και δημοσιεύθηκε  στον Πίνακα ανακοινώσεων  του Δημαρχιακού Μεγάρου και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69  του Ν. 3852/2010 και τα άρθρα 

96 και 97 του Δ.Κ.Κ. 

 

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

παρόντα  τα  17 μέλη και ονομαστικά οι:   

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μητσάκος Γεώργιος (Πρόεδρος) 

2. Αραπάκος Θεόδωρος 

3. Δρακουλάκου Ελένη 

4. Εξαρχάκος Γεώργιος 

5. Καπασούρης Αλέξανδρος 

6. Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος 

7. Κοκοράκης Παναγιώτης 

8. Κουμεντάκος Αντώνιος 

9. Λεβεντζώνης Νικόλαος 

10. Λυροφώνη Γεωργία 

11. Πατρικάκος Παναγιώτης 

12. Ριφουνάς Δημήτριος 

13. Τσιριγώτης Παναγιώτης 

14. Τζανετάκου Ελένη 

15. Χριστοδουλάκος Απόστολος 

16. Συκουτρής Δημήτριος 

17. Πατσάκος Πέτρος 

 

1. Αναστασάκος Χρήστος 

2. Ανδρεϊκος Δημήτριος 

3. Αθανασάκου Σταυρούλα 

4. Αγριόδημας Μιχαήλ 

5. Καρβούνης Δημήτριος 

6. Κολοκοτρώνη Αικατερίνη 

7. Μαλακοδήμος Νικόλαος-Παν/της 

8. Σαμπατακάκης Παναγιώτης 

9. Χριστοδουλάκος Θεόδωρος 

10. Λιγνός Νικόλαος 

(οι οποίοι απουσίασαν αν και νόμιμα 

κλήθηκαν). 

 

Ο Δ.Σ. Αραπάκος Θεόδωρος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος της Η/Δ. 

Η Δ.Σ. Λυροφώνη Γεωργία αποχώρησε μετά την εισήγηση του 18ου θέματος της Η/Δ. 

 

Εκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου 

Μπελεγρής Ιωάννης.   

 

Εκλήθησαν αλλά δεν  παραβρέθηκαν  οι  Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων. 

 

Χορήγηση άδειας εργασιών για εκσκαφή 

χαντακιού, τοποθέτηση καλωδίου μέσης 

τάσης, επανεπίχωση και αποκατάσταση 

οδοστρώματος σε τμήματα δρόμων 

αρμοδιότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

στις εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.». 
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Εκλήθησαν και  παρευρέθησαν   οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  Αγίου 

Βασιλείου Μανιατάκος Παναγιώτης, Γέρμας Κατσάκου Ιωάννα, Καστάνιας Μπανάκος 

Ηλίας, Καρέας Τσαπατσάρης Δημήτριος,  Κονακίων Κοντάκος Βασίλειος Μέλισσας  

Γραφάκος Νικόλαος,   Πετρίνας  Βρουλίτη Αλεξία,                                                              

                                                                                                   

Απόντες όλοι οι Πρόεδροι: Αιγιών Αγγελόπουλος Μαυροειδής, Αρεόπολης Ψωίνου 

Παναγιώτα,  Μίνας Λαγογιάννης Γεώργιος, Οιτύλου Καραμουσαλής Μιχαήλ, Πύργου 

Διρού Λαμπρινάκου Μαρία, Κότρωνα Παπουλάκου Μαγδαληνή,                                                      

                 

Απόντες  οι Εκπρόσωποι: Αγ. Νικολάου Μιχαλακάκος Παύλος,  Αρχοντικού Αγραπίδης 

Γεώργιος, Αλίκων Μπάιζος Γεώργιος, Άνω  Μπουλαρίων  Γουνελάς Νικόλαος, Βάθειας 

Αθανασάκος Παναγιώτης, Βαχού Θεοδωράκος Κυριάκος,   Γερολιμένα Παπαδόγκωνας 

Νικόλαος,  Δρυάλου Κουτράκος Ιωάννης, Δροσοπηγής Γρηγοράκος Γρηγόριος, Δρυμού 

Τζεφεράκος Γεώργιος, Έξω Νυμφίου Μαυροδάκος Παναγιώτης,  Κελεφάς  Μπεχράκη 

Φωτεινή,   Καρυούπολης Μυλωνάκος Θεόδωρος, Καλυβίων Καράκος Παναγιώτης,  

Κοίτας Αλμυράντες Μιχαήλ, Κρυονερίου Πιερρουτσάκος Τζανέτος, Κοκκίνων Λουρίων 

Σταρόγιαννης Ευάγγελος,  Κοκκάλας Μπουραζάνης Γεώργιος,  Κρήνης Βαβούλης 

Παν/της,   Κούνου Μαριόλης Γεώργιος,  Καρβελά Σεψάκος Ηλίας,  Λυγερέα Δημακάκος 

Χαρίλαος,  Λάγιας Κούζηλος Κυριάκος,    Μαραθέας Κοντάκος Παναγιώτης,  Μυρσίνης 

Φλουσκάκος Ανδρέας,   Πλατάνου Κωστάκος Ηλίας,  Νέου Οιτύλου Σκουλαρίκος 

Παναγιώτης,   Νεοχωρίου Οικονομάκος Ανάργυρος,  Μελιτίνης Σαραντάκος Παναγιώτης,   

Πύρριχου Σκάλκος Αθανάσιος,  Παλαιόβρυσης Σκορίνης Ευάγγελος, Προσηλίου 

Μονεμβασίτης Λυκούργος, Σκουταρίου  Μενενάκου Κωνσταντίνα,  Σιδηροκάστρου 

Ανδρεάκος Δημήτριος Σελεγουδίου Δασκαλάκης Κων/νος,                                                    

Τσικαλιών Παναγάκος Μιχαήλ Σκαμνακίου Μανιατάκος Σταύρος, Χοσιαρίου Δεμοιράκος 

Ιωάννης                                                                                                                                                 

οι οποίοι απουσίασαν αν και νόμιμα εκλήθησαν στην συνεδρίαση 

 

Στη συνεδρίαση εκλήθη και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ.  Ανδρεάκος Πέτρος. 

 

Παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πλαγιαννάκου Όλγα  πρακτικογράφος,   για την 

τήρηση  των   πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος  μετά την διαπίστωση απαρτίας  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε: 

 

Θέμα 1ο 

 

Χορήγηση άδειας εργασιών για εκσκαφή χαντακιού, τοποθέτηση καλωδίου μέσης 

τάσης, επανεπίχωση και αποκατάσταση οδοστρώματος σε τμήματα δρόμων 

αρμοδιότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης στις εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.». 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το 1ο θέμα στην πρόσκληση έχει τίτλο «Χορήγηση άδειας εργασιών για 

εκσκαφή χαντακιού, τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης, επανεπίχωση και αποκατάσταση 

οδοστρώματος σε τμήματα δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην εταιρεία 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί διότι είναι δύο οι 

εταιρείες οι οποίες έχουν υποβάλλει αίτημα, η «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και η 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.». Να γίνει προσθήκη και της δεύτερης εταιρείας στον τίτλο. 

Συμφωνεί το Σώμα; Ομόφωνα λοιπόν προστίθεται στο τέλος του θέματος και η φράσης «και η 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.» 

Το θέμα εισηγείται ο κ. Βασίλειος Βερούτης Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Κ. Βερούτη έχετε το λόγο. 

ΒΕΡΟΥΤΗΣ Β. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου: Οι εταιρείες «Αιολικό πάρκο 

Μακρυλλάκωμα Α.Ε.»  και   «Αιολικό πάρκο Σαγιάς Α.Ε.» υπέβαλαν στο Δήμο μας αίτημα για 

χορήγηση άδειας εργασιών σε τμήματα δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου μας.  

Οι εργασίες αφορούν την εκσκαφή χαντακιού για την τοποθέτηση καλωδίων μέσης τάσης 30 

KV και υψηλής τάσης 150 KV προκειμένου να γίνει η διασύνδεση των αιολικών σταθμών 
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τον Υποσταθμό 150KV στη Σκάλα Λακωνίας, η 

επανεπίχωσή του και η αποκατάσταση του οδοστρώματος. 

 

Τα τμήματα των δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου μας όπου θα γίνουν εργασίες 

αποτυπώνονται στους συνημμένους χάρτες και είναι τα κάτωθι: 

 

1. Στο δρόμο Πύρριχο – Φλομοχώρι από τη θέση «Πηγάδια» έως την Ε.Ο. Αρεόπολης –

Πυρρίχου -  Κότρωνα΄΄   μήκους 1.700 μέτρα περίπου.  

2. Από την διασταύρωση της Ε.Ο. Αρεόπολης – Γερολιμένα με την Ε.Ο. προς Πύρριχο έως 

την έξοδο από την Αρεόπολη προς Γύθειο μήκους 2.931 μέτρων περίπου. 

3. Από το θέση της νέας γέφυρας του ποταμού Σμήνους στην περιφερειακή οδό Γυθείου 

στον Άγιο Βασίλειο έως το γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στην Ε.Ο. Γυθείου – Σκάλας 

μήκους 6.230μ., ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω Πασσαβά, Βούτρουβη, Δημοτικό 

Κοιμητήριο Ανάληψης Γυθείου, Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, δημοτική οδός Καλκανδή, 

Ε.Ο. Γυθείου- Σκάλας. 

Τα τμήματα 1 και 2 αφορούν την τοποθέτηση καλωδίων μέσης τάσης 30KV και το 

τμήμα 3 την τοποθέτηση καλωδίων υψηλής τάσης 150KV. 

 

H υπηρεσία αφού πραγματοποίησε αυτοψία στους δρόμους όπου θα γίνουν οι εργασίες 

προτείνει την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών με τους κάτωθι όρους και 

προϋποθέσεις:  

1. Θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές 

εκθέσεις που συνοδεύουν την αίτηση. 

2. Θα εφαρμοστούν στο ακέραιο οι συνημμένες κυκλοφοριακές μελέτες με την 

τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, ασφάλισης των εργοταξιακών 

χώρων κ.λπ. 

3. Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών θα απομακρύνονται αυθημερόν όλα τα 

προϊόντα εκσκαφών των χαντακιών από τους δρόμους, προκειμένου να διεξάγεται 

η κυκλοφορία των οχημάτων ομαλά και με ασφάλεια κατά τις ώρες όπου δε 

γίνονται εργασίες και σε σημεία όπου αυτό είναι επιτρεπτό από το πλάτος της οδού.  

4.  Κατά τη φάση αποκατάστασης του οδοστρώματος των οδών, οι οδοί που  έχουν 

πλάτος μικρότερο των 5μ. θα ασφαλτοστρώνονται σε όλο το πλάτος τους  ενώ οι 

οδοί  με πλάτος μεγαλύτερο των 5 μέτρων θα αποκαθίστανται με ασφαλτικό 

τάπητα η μία λωρίδα κυκλοφορίας,  σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας. 

Ειδικότερα το τμήμα της Ε.Ο. από το κοιμητήριο της Ανάληψης έως την ιδιοκτησία 

Αραπάκη (αρχές οδού Ερμού) καθώς και η οδός Καλκανδή  θα αποκατασταθεί με 

ασφαλτικό τάπητα σε όλο το πλάτος της. 

5. Στο τμήμα της νέας οδού Πύρριχος – Φλομοχώρι μήκους 1.700μ. περίπου θα γίνει 

νέα ασφαλτόστρωση μετά το τέλος κατασκευής των αιολικών σταθμών λόγω της 

συνεχής καταπόνησής του από τα διερχόμενα οχήματα των εταιρειών που 

κατασκευάζουν τα έργα. 

6. Στην είσοδο του δρόμου από Πύρριχο προς Φλομοχώρι με ευθύνη των εταιρειών 

κατασκευής των αιολικών σταθμών θα τοποθετηθεί μπάρα με φύλακα προκειμένου 

να ενημερώνει τους οδηγούς των οχημάτων που θέλουν να εισέλθουν στο δρόμο 

ότι εκτελούνται έργα. Τέλος στο ίδιο δρόμο με ευθύνη πάλι των εταιρειών θα 

τοποθετηθούν υδατοδεξαμενές για την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας και 

ασφάλειας της περιοχής.  

7. Μετά το τέλος των έργων θα παραδοθούν στο Δήμο  διαγράμματα με  την ακριβής 

θέση  διέλευσης των καλωδίων, τη θέση των τεχνικών έργων κ.λ.π. εξαρτημένα  

με τη χρήση συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή σε 

format τύπου dwg ή dxf )  προκειμένου στο μέλλον να μπορούν να εντοπιστούν με 

ασφάλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις παρακαλώ; Ο κ. Πατσάκος 

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Θέλω να ρωτήσω αν το καλώδιο μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα  από 

περισσότερες ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν στο μέλλον δηλαδή πόσες 

ανεμογεννήτριες χωράνε στο καλώδιο. 

ΒΕΡΟΥΤΗΣ Β. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου:  Δεν γνωρίζω αν μπορεί  να 

μεταφέρει ρεύμα περισσότερο από τις 24 που θα τοποθετηθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ. Συκουτρής 
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ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν το καλώδιο εκτός από το να πηγαίνει ρεύμα προς 

τον υποσταθμό της Σκάλας  μπορεί να δίνει και πίσω  δηλαδή αν θα είναι αμφίδρομο καθώς 

επίσης και ποιο θα είναι το βάθος που θα τοποθετηθεί το καλώδιο. 

ΒΕΡΟΥΤΗΣ Β. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου:  Το καλώδιο  θα δίνει 

μεταφέρει ρεύμα στον υποσταθμό της Σκάλας και όχι αμφίδρομα ενώ το βάθος τοποθέτησης 

των καλωδίων θα είναι 1,60m. για το καλώδιο των 150KV και 1.10m. για το καλώδιο των 

30KV 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τοποθετήσεις παρακαλώ. Ο κ. Συκουτρής 

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ: ……………… 12 μέτρα δρόμος, το πλάτος του δρόμου, πρώτον και δεύτερον 

σταμάτησε, εκεί έχει σταματήσει σε ένα σημείο το οποίο είναι εδώ και κάποια χρόνια. Τώρα 

από τον καιρό που εκλεγήκαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχει σταματήσει εκεί, το συζητάμε και 

σήμερα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, γιατί φτιάχτηκε ο δρόμος. 

Δεύτερον: Προχθές, πρόσφατα ρώτησε ο κύριος συνάδελφος ο Χριστοδουλάκος εδώ μέσα τον 

Δήμαρχο, που συζητήσαμε για τις…, όχι συζητούσαμε, για τις ανεμογεννήτριες, αν έχει 

ξεκινήσει το έργο και η απάντηση του Δημάρχου ήτανε ότι: εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει 

ό,τι θέλει εδώ πέρα, να κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Μπορεί να σκάψει και να φτιάξει ένα δρόμο, 

να πάει όπου θέλει. Εντάξει; Δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου. Άρα, δηλαδή, η απάντηση 

για μένα ήταν αρνητική, ότι δεν ήξερε ο Δήμαρχος τίποτα και… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα κάνετε λάθος, δεν κάνουμε εμείς τέτοια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, αφήστε να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν μου επιτρέπετε… 

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ: Να σας επιτρέψω, Δήμαρχε, δεν με πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω το λόγο, κ. Δήμαρχε. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. 

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ: Ναι. Λοιπόν, δεύτερον: Ο δρόμος αυτός φτιάχτηκε για μας κατά κύριο λόγο και 

επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα που συζητάμε σήμερα, αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα για 

να περάσουν οι ανεμογεννήτριες, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν υπήρχε άλλος δρόμος θα τον 

είχαμε τελειώσει μέχρι σήμερα. Όλοι, όλοι μας τότε συζητάγαμε την αναγκαιότητα αυτού του 

δρόμου, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα ενός δρόμου να φτιαχτεί και να 

εξυπηρετήσει τον τόπο. Δυστυχώς όμως δεν εξυπηρετεί, δεν φτιάχτηκε και από αναβολή σε 

αναβολή και από νομικό πρόβλημα σε νομικό πρόβλημα μέχρι σήμερα δεν έχει τελειώσει. 

Να πάμε στον αγωγό. Ο αγωγός, κατά την άποψή μας, είναι πολλαπλάσιος η ισχύ του σε 

σχέση με αυτές τις ανεμογεννήτριες που σήμερα θα τοποθετηθούν. Άρα, κατά την άποψή μας, 

ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα τοποθετηθούν και άλλες ανεμογεννήτριες. Και 

αυτό το είχαμε ρωτήσει: αν θα τοποθετηθούν άλλες ανεμογεννήτριες. Ενδεχομένως ο 

Δήμαρχος τότε, η απάντηση του Δημάρχου τότε ήτανε, αφορούσε, να ήξερε μόνο γι’ αυτές, αν 

και εμείς απαντήσαμε ότι υπάρχουν άδειες για ανεμογεννήτριες πολύ περισσότερες από αυτές 

που τοποθετήθηκαν, που θα τοποθετηθούν μάλλον αυτές τις ημέρες στον τόπο μας. Εντάξει; 

Λοιπόν, τρίτον: Ο αγωγός αυτός από τι φτιάχνεται, από πού πριμοδοτείται; Από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν φτιάχνεται με έργα, με λεφτά της εταιρείας. Με 

πριμοδότηση είναι. 

Ήδη είχαμε αναφέρει και παλιότερα ότι έχουνε πάρει σαν προκαταβολή 11 εκατομμύρια. Πριν 

ακόμα ξεκινήσει και πριν ακόμα λυθεί το πρόβλημα στον Άρειο Πάγο. Αυτοί πήραν τα λεφτά, 

τη συγκεκριμένη επιδότηση, 11 εκατομμύρια. 

Λοιπόν, αυτά τα επιδοτούμενα προγράμματα, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος τα πληρώνει; Εμείς 

τα πληρώνουμε, μέσω του τιμολογίου της ΔΕΗ. Πράσινη ανάπτυξη λέει. Η πράσινη ανάπτυξη 

όμως πού είναι; 

Με βάση την ερώτηση που κάναμε προηγούμενα -εντάξει;- το ρεύμα θα φεύγει από δω και θα 

πηγαίνει προς τα κει. Δεν θα έρχεται εδώ πέρα. Άρα, ρεύμα από το συγκεκριμένο αιολικό 

πάρκο τουλάχιστον δεν θα παίρνουμε. 

Θα μου πεις: υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Από ό,τι φαίνεται 

όμως και με βάση τώρα τα ανταλλάγματα που παίρνουμε από δω με το σκάψιμο στους 

δρόμους εδώ πέρα θα είναι πολύ πενιχρά και αν θα τα πάρουμε. Και εδώ θα αναγκαστούμε 

τώρα, είπε και ο Πέτρος προηγούμενα, εντάξει, να επαναφέρουμε το θέμα της ΥΔΡΟΒΑΤ στην 

Αγία Μαρίνα εκεί πέρα, τόσα χρόνια δεν έχουμε εισπράξει τα χρήματα. 
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Εγώ σέβομαι την απάντηση του Προέδρου και δεν λέω ότι λέει ψέματα τώρα ή προσπαθεί να 

αποφύγει τη συζήτηση. Ενδεχομένως να μην τα βρίσκει. Δεν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε 

τίποτα, άρα λοιπόν θα είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδεχθούμε και να αποδεχόμαστε χωρίς 

να έχουμε κανένα πρόβλημα. Γι’ αυτό και το καθυστερούμε και δεν το βάζουμε ξανά και ξανά 

το θέμα αυτό.  

Λοιπόν, τα ανταλλάγματα τα είπαμε. Και, επίσης, αυτός ο αγωγός εδώ πέρα, γιατί πάει στη 

Σκάλα; Πάει στη Σκάλα γιατί θα φτάσει στη Νεάπολη, να συνδεθεί με τι; Με τα περίφημα 

τρίγωνα της κυβέρνησης της σημερινής και τα έργα των προηγούμενων. Θα συνδεθεί με τον 

αγωγό του Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτη – Νεάπολη. Και πού θα καταλήξει; Στη Γερμανία. Αυτά 

θα είναι τα ανταλλάγματα, στη Γερμανία και στις Σκανδιναβικές χώρες. Αυτά θα είναι τα 

ανταλλάγματα. Αν θα υπάρχει κέρδος από κει πέρα θα το δούμε τι κέρδος θα υπάρχει.  

Λοιπόν, εμείς επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τελικά δεν πρέπει 

να αποδεχθούμε αυτούς τους όρους εδώ πέρα, ακόμη και για το σκάψιμο των δρόμων εδώ 

πέρα, είμαστε κατά αυτών των ανεμογεννητριών, των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών και 

στον τρόπο που μπαίνουν.  

Και ξέρετε κάτι, συνάδελφοι; Αν θυμάστε καλά παλιότερα υπήρχε ένα σήριαλ για τη Σαμαρίνα 

που ο Χριστός ξανασταυρώθηκε εκεί πέρα και γυρίστηκε ένα έργο και η Σαμαρίνα έγινε το 

αγαπημένο μέρος για όλο τον κόσμο. Όλοι οι τουρίστες εκεί πάνε. Η Ανατολική Μάνη έχει τα 

σπήλαια, έχει τους πύργους, έχει την πέτρα της και είναι ένας αγαπημένος τόπος προορισμού.  

Αν θα σταθούμε μόνο στις 55, 50 τόσες ανεμογεννήτριες που είναι εδώ πέρα και δεν 

φτάσουμε ως παρακάτω, ξέρετε τι θα είναι; Από αγαπημένος τόπος προορισμού διακοπών και 

περάσματος θα είναι ο χώρος προς αποφυγήν. Αυτό πάμε να κάνουμε σήμερα. Και σήμερα 

μάλλον, όχι σήμερα. Εντάξει;  

Λοιπόν, εγώ θα σας καλέσω να μην την αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση και κατά, εμείς 

σίγουρα είμαστε κατά του συγκεκριμένου θέματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα σας παρακαλέσω, κ. Συκουτρή, και λόγω ότι μέχρι σήμερα έχουμε 

διανύσει τη θητεία μας καλά να είσαστε πιο προσεκτικός όταν αναφέρεστε στο όνομά μου. 

Έτσι; Πρώτον: να δεχθώ ότι κάνατε λάθη και δεν είπατε ψέματα. Ο κ. Χριστοδουλάκος δεν 

ρώτησε εμένα, πρώτον. Ρώτησε τον Αντιδήμαρχο τον Παναγιώτη τον Τσιριγώτη και τον 

ρώτησε ειρωνικά. Δεύτερον: εμείς όταν πήραμε την απόφαση από τον τέως Δήμο Οιτύλου 

ήτανε μία απόφαση ομόφωνη και την πήραμε γιατί μας ενδιαφέρει ο τόπος μας. Δεν είχε καμία 

ισχύ νομικά η απόφαση του τέως Δήμου Οιτύλου. Δεν την λάβανε υπόψη τους. Την πήραμε 

για να έχουμε κάποια οφέλη παραπάνω. 

Λοιπόν, είπατε πολλές ανακρίβειες σήμερα, για 55…, 500 μπορούνε να μπούνε, εγώ δεν έχω 

πρόβλημα, αλλά δεν είναι 55. Είναι 24. Και είπατε και πολλά άλλα. Δεν θέλω να πω 

περισσότερα, θα σας παρακαλέσω όμως σε επόμενη φορά που θα τοποθετήστε στο πρόσωπό 

μου να είστε πιο προσεκτικός. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από κανένανε και ούτε έχω το φόβο να 

λέω την άποψή μου. Και εδώ αποφασίζουμε…, δεν αποφασίζουμε για τις ανεμογεννήτριες 

τώρα. Να προσπαθείτε να είσαστε εντός θέματος διότι είσαστε εκτός θέματος. Και είτε το 

θέλετε – είτε δεν το θέλετε ο Νόμος είναι σαφέστατος και αναφέρομαι σε εσάς, δεν 

αναφέρομαι στο σώμα. Δεν μπορεί ένα έργο τέτοιας δυναμικής να το σταματάει ο καθένας μας. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Κουμεντάκο. 

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ: Εγώ θέλω να προσθέσω το εξής γιατί είμαστε από την περιοχή και δεν 

επιτρέπουμε σε κανένανε να λέμε ότι φτιάξαμε έναν δρόμο για να παρακάμψουμε τα πιο 

δύσκολα σημεία της Ανατολικής Μάνης, των χωριών της Ανατολικής Μάνης και να λέμε ότι 

φτιάξαμε έναν δρόμο για τις ανεμογεννήτριες. Είναι απαράδεκτο.  

Καταρχήν ο δρόμος αυτός μέχρι τα Πηγάδια επήγαινε. Επήγαινε 4 μέτρα δρόμος. Εάν είναι 

δυνατόν, λοιπόν, να λέμε ότι εκμεταλλευτήκαν ένα τέτοιο τεράστιο έργο, εκμεταλλεύτηκε 

διαπλάτυνση του δρόμου, εκμεταλλεύτηκε από το Δήμο ή ο Δήμος έφτιαξε ένα τόσο τεράστιο 

δρόμο, να φτάσει μέχρι το Φλωμοχώρι κάτω γιατί οι ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύτηκαν ένα 

χιλιόμετρο δρόμο. Εε τότε να τον σταματήσουμε από τα σύνορα του δρόμου και να μην μπορεί 

να τον εκμεταλλευτεί κανένας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα ήθελα ειλικρινά όλους τους 

συναδέλφους να πάνε να επισκεφθούνε το δρόμο. Και αν διαφωνούνε σε αυτό το έργο το 
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οποίο έχουμε επενδύσει σαν Δήμος εκεί και έχουμε κάνει, το οποίο ήτανε μία ιδέα και δεν 

θέλω, επειδή είναι μπροστά να πω κάτι, ήτανε μια ιδέα εδώ από την εποχή την οποία είχε 

προτείνει η κα Βάσω Παπανδρέου που ήτανε Υπουργός Εσωτερικών, την εθελούσια συναίνεση 

των Δήμων, από τότε είχε ο Δήμαρχος σκεφθεί το δρόμο αυτόνε και είχε πει ότι αν μας έδιναν 

τα χρήματα θα κάναμε, το πρώτο έργο που θα κάναμε θα ήταν αυτό.  

Είναι απαράδεκτο, λοιπόν, να λέμε ότι αυτός ο δρόμος γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Εγώ 

δεν μπορώ να το δεχθώ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, ορίστε, κύριε… Τώρα εγώ…, τοποθετήσεις… Ακούστε να σας πω κάτι. 

Εντάξει, ο κ. Δήμαρχος δικαιούται και ο καθένας εφόσον αναφέρεται στο πρόσωπό του 

κάποιος συνάδελφος να λαμβάνει το λόγο και να πει τη θέση του και την άποψή του κλπ. 

Όμως εκείνο που πρέπει, δεν το λέω για εσάς, εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι 

το εξής: ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα, δεν πρέπει να απαντάμε στην τοποθέτηση του άλλου. 

Δεν το λέω για σας, εγώ σας έδωσα το λόγο. Εντάξει; Ο καθένας έχει την τοποθέτησή του. 

Άμα… Εντάξει, τι θα κάνουμε; Δεν θα κρίνουμε… Σωστή – λάθος, έχει το θάρρος της γνώμης 

του. Κρίσεις δεν μπορούμε να κάνουμε για τι ψηφίζει ο καθένας. Δικαίωμά του είναι.  

ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, απλά θέλω να πω ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί όταν 

ήμασταν Δημοτικό Συμβούλιο πρώην Δήμου Οιτύλου. Δεν υπήρχε δικαιοδοσία εκεί που είχε 

ανοιχθεί ο δρόμος εμείς να πάρουμε τέτοια απόφαση, άρα δεν υπήρχε και σκοπός. Αυτό θέλω 

να πω. Δηλαδή, αυτό που λέγεται ότι ο δρόμος ανοίχθηκε για τις ανεμογεννήτριες είναι λάθος, 

μας θίγει γιατί εμείς είχαμε πριν πάρει την απόφαση, πριν γίνει η συνένωση. Αρκετά χρόνια 

πριν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ αντιπαρέρχομαι εκείνα για την 

ΥΔΡΟΒΑΤ κλπ. που είπατε, τα αντιπαρέρχομαι. Εγώ δεν θα ανοίξω κουβέντα τώρα. Λοιπόν, 

τελειώσαμε. Άλλος θέλει να τοποθετηθεί; Ορίστε, κ. Πατσάκο.  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Εγώ θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα συμφωνήσω με 

τον Δήμαρχο, βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων. Η απόφαση έχει ληφθεί…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα εγώ αυτό, με συγχωρείτε.  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Ότι δεν μπορούμε να αναστείλουμε την απόφαση να φτιαχτεί το χαντάκι. Αυτό 

εννοώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Νόμος το λέει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι το εξής: 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι εταιρείες αυτές οι συγκεκριμένες έχουνε νόμιμες 

αδειοδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δικαιούνται να απαιτήσουν, να ζητήσουν αυτά, 

δικαιούνται, από κει και πέρα εμείς αποφασίζουμε αν θα δοθούν ή δεν θα δοθούν, αλλά έχουνε 

νόμιμες αδειοδοτήσεις. Έτσι; Έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας, έχει τελειώσει 

αυτό και γι’ αυτό και εκτελείται το έργο.  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Όπως περάσανε και τον αγωγό για το καλώδιο το άλλο έτσι περνάνε και αυτό. 

Άμα θέλετε μπορούν να το περάσουν. Αυτό το ξέρουμε και το ξέρουμε πολύ καλά. Όμως το να 

βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων εμείς το θεωρούμε κάπως αντιφατικό. Δηλαδή, 

παράδειγμα τώρα, άμα πάει κάποιος στο δρόμο εκεί που ξεκινάει η μπάρα έχει μπει. Είναι έτσι 

ή δεν είναι έτσι, κ. Πρόεδρε; Η μπάρα, εκεί στο δρόμο μπροστά. Το STOP δηλαδή, για να μην 

μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα. Πριν το εργοτάξιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για λόγους ασφαλείας έχει μπει. 

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ: Ποιος στο είπε αυτό το πράγμα; Σήμερα πήγα εγώ.  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Σήμερα και σήμερα μου είπανε και μένα ότι έχει μπει τέτοιο.  

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ: Σήμερα πήγα εκεί, δεν υπάρχει καμία…, διαφωνώ, πάμε αυτή τη στιγμή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θα γίνει; Θέλετε να διακόψουμε να πάτε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί λέτε ανακρίβειες, σας προκαλώ πάλι. Ακόμη και αν έχει μπει που λέει ο 

λόγος, που δεν έχει μπει, ποιο είναι το πρόβλημα; Να προστατεύσουμε θέλουμε. Πού είναι το 

πρόβλημα; Που δεν έχει μπει, έτσι; Που δεν έχει μπει. Και σας προκαλώ.  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Δήμαρχε, πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 

εταιρειών, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των δημοτών.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος είπε τέτοιο πράγμα τώρα; Εντάξει, να σας πω κάτι; Να σας πω κάτι; 

Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε… Σας παρακαλώ. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, σήμερα 
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έχουμε να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Έτσι; Λοιπόν, το θέμα των… Όχι προσωπικές 

εκατέρωθεν… Μα λέτε τώρα ότι κρύβεται ο Δήμαρχος. Τι κρύβεται, δηλαδή;  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα. Αυτός ο αγωγός είναι μέρος ενός μεγαλύτερου 

αγωγού και είναι με λεφτά επιδοτούμενα. Πάνω από 300 εκατομμύρια είναι η επιδότηση που 

θα στοιχίσει για την Ελλάδα αυτός ο αγωγός. Λοιπόν, ο συνολικός αγωγός, δηλαδή, από το 

Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – Ελλάδα – Γερμανία.  

Λοιπόν, οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Το θέμα όμως είναι να καταλάβουμε και εδώ ότι ποιοι 

πιο πριν έχουν υπογράψει για να παρθούν αυτές οι αποφάσεις. Η ίδια η κυβέρνηση του Τσίπρα 

τι έκανε; Παρέκαμψε το Συμβούλιο της Επικρατείας και έβγαλε νομοθετική ρύθμιση, τα 

ξέρουμε, και έβγαλε νομοθετική ρύθμιση για να γίνει τι; Να μπορέσουν να μπούνε οι 

ανεμογεννήτριες στη Μάνη και να γίνει αυτός ο αγωγός.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά κάνανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ.  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Καλά κάνανε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μία ώρα εκτός θέματος. Το θέμα είναι η αδειοδότηση και σε αυτό να μείνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, κ. Δήμαρχε, ο κ. Πατσάκος…  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Λοιπόν, και κάποια Δημοτικά Συμβούλια, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίσανε 

πράγματι να τους δώσουμε εμείς τη γνωμοδοτική άποψη. Λοιπόν, επί της ουσίας όμως αυτό 

που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, και το λέω και το ξανατονίζω αυτό και ας με 

διαψεύσει ο Δήμαρχος, αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάμε εμείς. Είναι τελεσίδικες αποφάσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 4% σίγουρα δεν κυβερνάει. Σίγουρα δεν κυβερνάει το 4%.  

ΠΑΤΣΑΚΟΣ: Δεν κυβερνάει. Ούτε το 93 κυβερνάει. Ούτε το 93 κυβερνάει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυβερνάει αυτό που έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Όταν θα ψηφίσει εσάς θα 

κυβερνάτε εσείς. Συγνώμη, κ. Πρόεδρε, αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε και κ. Πατσάκο, να σας πω ένα λεπτό; Να σας πω ένα λεπτό; 

Έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μια χαρά τα πήγαμε τώρα. Λοιπόν, δεν ξαναδίνω το λόγο 

δεύτερη φορά, τρίτη. Ή θέλετε να ολοκληρώσουμε; Εδώ έχουμε συγκεκριμένο. Γι’ αυτό σας 

καλώ να τοποθετηθείτε. Δεν σας αφαιρώ το λόγο να πείτε ό,τι θέλετε και να πείτε περισσότερα 

από όσα θέλετε αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι εδώ δεν έχουμε να λύσουμε το πρόβλημα 

των ανεμογεννητριών. Καλώς ή κακώς το έργο εκτελείται. Τώρα ποιος είναι στην κυβέρνηση 

και ποιος δεν είναι, ποιος το θέλει – ποιος δεν το θέλει είναι έτερον εκάτερον.  

Θα πρέπει, λοιπόν, να ολοκληρωθεί το έργο, είτε το θέλουμε – είτε δεν το θέλουμε. Λοιπόν, 

αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι. Πέστε μου τώρα, κ. Συκουτρή, τι θέλετε;  

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να λήξουμε το θέμα των ανεμογεννητριών θέλω να 

βοηθήσω λίγο… Το εκτός θέματος που επαναλαμβάνετε συνέχεια δεν είναι η πρώτη φορά, ένα. 

Δεύτερον: συζητάμε την αδειοδότηση τη συγκεκριμένη για να περάσει ο αγωγός. Ο αγωγός…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συζητάμε αδειοδότηση για να περάσει αγωγός. Συζητάμε άδειες τομής. 

Εντάξει;  

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ: Συγνώμη Πρόεδρε, αν θέλεις να πω αυτά που θέλεις να ακούσεις εσύ, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να σου πω τώρα;  

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Ο αγωγός αυτός θα πάει στο θέμα με τις 

ανεμογεννήτριες. Τι είναι εκτός θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριε συνάδελφε, δεν είναι εκτός θέματος. Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, θέλετε 

το λόγο; Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ορίστε, εγώ θα σας δώσω το λόγο.  

ΑΡΑΠΑΚΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Εγώ θέλω να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 

δεν ενημερώθηκε η Δημοτική Κοινότητα Γυθείου. Υπάρχουνε ανθρώποι, υπάρχει Συμβούλιο 

ολόκληρο, θα έπρεπε να έχουμε κάποια άποψη, γιατί αυτός ο αγωγός σίγουρα δεσμεύει 

μελλοντικά την πόλη του Γυθείου. Μπορεί να είχαμε κάποια άλλη πρόταση. Σε κάποια…… 

σίγουρα είναι λευκό. Δηλαδή πώς τους αγνοήσαμε έτσι; Μόνο για την κερδοφορία της 

εταιρείας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, η θέση σας είναι αυτή. Λοιπόν, άλλος θέλει το λόγο; Ορίστε, κ. 

Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας να τοποθετηθεί.  
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ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Επειδή πριν σε κάποιες ερωτήσεις που έκανα 

στον κ. Βερούτη και ο κ. Δήμαρχος έκανε μια παρέμβαση ξέχασα να κάνω μια διευκρίνιση στον 

κ. Βερούτη, αν γνωρίζει ότι η υψηλή τάση που θα περάσει μέσα από την Καλκανδή, τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία που θα εκπέμπουν, υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες; Αν γνωρίζει.  

ΒΕΡΟΥΤΗΣ: Απ’ ό,τι γνωρίζω τα καλώδια είναι επενδεδυμένα.  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Ναι. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν… Δεν λέω 

για να τους χτυπήσει το ρεύμα.  

ΒΕΡΟΥΤΗΣ: Όχι. Δεν είναι γυμνά, είναι επενδεδυμένα με PVC.  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν δεσμεύονται, 

ούτε ακυρώνονται από επενδύσεις πλαστικές.  

ΒΕΡΟΥΤΗΣ: Αυτό το έχουν εγκρίνει οι περιβαλλοντικοί όροι που υπάρχουν. Έχει πάρει 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Αυτό είναι πάλι άλλο, οι περιβαλλοντικοί όροι. 

Των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων δηλαδή μετρήσεις και τέτοια δεν γνωρίζουμε παραπάνω.  

ΒΕΡΟΥΤΗΣ: Οι περιβαλλοντικοί όροι τα εξετάζουν όλα.  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Τα εξετάζουν και αυτά. Άρα, δεν υπάρχει κανένα 

θέμα για τους πολίτες.  

ΒΕΡΟΥΤΗΣ: Όχι, όχι βέβαια.  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Εντάξει, δεσμεύεστε γι’ αυτό.  

ΒΕΡΟΥΤΗΣ: Δεν δεσμεύομαι εγώ, οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν υπάρξει. 

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Εντάξει, τίποτα, εγώ δεν…, όχι, απλώς μια 

διευκρίνιση, τίποτα άλλο, δεν είναι κάτι. Μια διευκρίνιση. Άρα απ’ αυτό το θέμα είμαστε 

καλυμμένοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα γι’ αυτούς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος θέλει το λόγο; Όχι. Λοιπόν, ψηφοφορία παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ; 

Ποιοι είναι κατά καταρχήν; Ποιοι είναι κατά; Ο κ. Συκουτρής, ο κ. Πατσάκος και ο κ. 

Αραπάκος. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ; Πλην του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο οποίος 

ψηφίζει παρών και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζει παρών όχι για το έργο ή 

οτιδήποτε άλλο, διότι θεωρώ ότι δεν μπορώ να λαμβάνω γνώση την παραμονή ή ανήμερα των 

εισηγήσεων. Εμένα από δω και πέρα αυτή είναι η θέση μου. Έτσι; Και απόδειξη είναι η αλλαγή 

της επικεφαλίδας. Εάν είχα τα έγγραφα έγκαιρα δεν θα υπήρχε μία μόνο εταιρεία στο 

τίτλο.Λοιπόν, μόνο γι’ αυτό, όχι για την ουσία του θέματος. Για τυπικούς λόγους. 

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του 1ου θέματος το οποίο εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία.  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, μία διευκρίνιση. Εγώ 

δεν έχω δικαίωμα ψήφου σ’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε αυτό όχι. Δεν έχετε διότι…  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ : Όχι, για να μην ξαναγίνουν πάλι τα ίδια που 

γίναν την προηγούμενη φορά, ότι ήμουνα εδώ, παρευρισκόμουνα και δεν πήρα θέση και δεν 

έκανα και το ένα και το άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε αυτό σας δώσαμε το λόγο και στην τοποθέτησή σας…  

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ: Όχι, όχι, για την τοποθέτηση, για δικαίωμα 

ψήφου, έχω σ’ αυτό το Συμβούλιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα όχι. 

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΓΥΘΕΙΟΥ : Όχι, όπως δεν είχα και με τα hot spot όμως. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει την χορήγηση  άδειας  εργασιών για εκσκαφή χαντακιού, τοποθέτηση καλωδίου μέσης 

τάσης, επανεπίχωση και αποκατάσταση οδοστρώματος σε τμήματα δρόμων αρμοδιότητας του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης στις εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΟ 
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ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.» σε τμήματα δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης και 

συγκεκριμένα:.  

1. Στο δρόμο Πύρριχο – Φλομοχώρι από τη θέση ΄΄Πηγάδια΄΄ έως την Ε.Ο. Αρεόπολης –

Πυρρίχου -  Κότρωνα΄΄   μήκους 1.700 μέτρα περίπου.  

 

2. Από την διασταύρωση της Ε.Ο. Αρεόπολης – Γερολιμένα με την Ε.Ο. προς Πύρριχο έως την 

έξοδο από την Αρεόπολη προς Γύθειο μήκους 2.931 μέτρων περίπου. 

 

3. Από το θέση της νέας γέφυρας του ποταμού Σμήνους στην περιφερειακή οδό Γυθείου στον 

Άγιο Βασίλειο έως το γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στην Ε.Ο. Γυθείου – Σκάλας μήκους 6.230μ., 

ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω Πασσαβά, Βούτρουβη, Δημοτικό Κοιμητήριο Ανάληψης 

Γυθείου, Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, δημοτική οδός Καλκανδή, Ε.Ο. Γυθείου- Σκάλας. 

 

Τα τμήματα 1 και 2 αφορούν την τοποθέτηση καλωδίων μέσης τάσης 30KV και το τμήμα 3 την 

τοποθέτηση καλωδίων υψηλής τάσης 150KV. 

 

Η χορήγηση άδειας στα ανωτέρω τμήματα  δρόμων θα γίνει με τους κάτωθι όρους και 

προϋποθέσεις: 

1. Θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές 

εκθέσεις που συνοδεύουν την αίτηση. 

2. Θα εφαρμοστούν στο ακέραιο οι συνημμένες κυκλοφοριακές μελέτες με την τοποθέτηση 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, ασφάλισης των εργοταξιακών χώρων κ.λπ. 

3. Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών θα απομακρύνονται αυθημερόν όλα τα 

προϊόντα εκσκαφών των χαντακιών από τους δρόμους, προκειμένου να διεξάγεται η 

κυκλοφορία των οχημάτων ομαλά και με ασφάλεια κατά τις ώρες όπου δε γίνονται 

εργασίες και σε σημεία όπου αυτό είναι επιτρεπτό από το πλάτος της οδού.  

4.  Κατά τη φάση αποκατάστασης του οδοστρώματος των οδών, οι οδοί που  έχουν πλάτος 

μικρότερο των 5μ. θα ασφαλτοστρώνονται σε όλο το πλάτος τους  ενώ οι οδοί  με 

πλάτος μεγαλύτερο των 5 μέτρων θα αποκαθίστανται με ασφαλτικό τάπητα η μία 

λωρίδα κυκλοφορίας,  σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας. 

Ειδικότερα το τμήμα της Ε.Ο. από το κοιμητήριο της Ανάληψης έως την ιδιοκτησία 

Αραπάκη (αρχές οδού Ερμού) καθώς και η οδός Καλκανδή  θα αποκατασταθεί με 

ασφαλτικό τάπητα σε όλο το πλάτος της. 

5. Στο τμήμα της νέας οδού Πύρριχος – Φλομοχώρι μήκους 1.700μ. περίπου θα γίνει νέα 

ασφαλτόστρωση μετά το τέλος κατασκευής των αιολικών σταθμών λόγω της συνεχής 

καταπόνησής του από τα διερχόμενα οχήματα των εταιρειών που κατασκευάζουν τα 

έργα. 

6. Στην είσοδο του δρόμου από Πύρριχο προς Φλομοχώρι με ευθύνη των εταιρειών 

κατασκευής των αιολικών σταθμών θα τοποθετηθεί μπάρα με φύλακα προκειμένου να 

ενημερώνει τους οδηγούς των οχημάτων που θέλουν να εισέλθουν στο δρόμο ότι 

εκτελούνται έργα. Τέλος στο ίδιο δρόμο με ευθύνη πάλι των εταιρειών θα τοποθετηθούν 

υδατοδεξαμενές για την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας και ασφάλειας της 

περιοχής.  

7. Μετά το τέλος των έργων θα παραδοθούν στο Δήμο  διαγράμματα με  την ακριβής θέση  

διέλευσης των καλωδίων, τη θέση των τεχνικών έργων κ.λ.π. εξαρτημένα  με τη χρήση 

συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή σε format τύπου 

dwg ή dxf )  προκειμένου στο μέλλον να μπορούν να εντοπιστούν με ασφάλεια. 

 

 Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος,  Πατσάκος Πέτρος και Αραπάκος Θεόδωρος. 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ δήλωσε παρών όχι για το έργο ή οτιδήποτε άλλο αλλά  διότι θεωρεί ότι 

δεν μπορεί να λαμβάνει γνώση την παραμονή ή ανήμερα των εισηγήσεων, όπως η εισήγηση  

που αφορά το παρόν θέμα..  

  

Αφού απομαγνητοφωνήθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:  
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Ο Πρόεδρος 

(τ.σ.) υπογραφή    

Μητσάκος  Γεώργιος 

 

                 Τα Μέλη 

               Υπογραφές 

Αραπάκος Θεόδωρος 

Δρακουλάκου Ελένη 

Εξαρχάκος Γεώργιος 

Καπασούρης Αλέξανδρος 

Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος 

Κοκοράκης Παναγιώτης 

Κουμεντάκος Αντώνιος 

Λεβεντζώνης Νικόλαος 

Λυροφώνη Γεωργία 

Πατρικάκος Παναγιώτης 

Ριφουνάς Δημήτριος 

Τσιριγώτης Παναγιώτης 

Τζανετάκου Ελένη 

Χριστοδουλάκος Απόστολος 

Συκουτρής Δημήτριος 

Πατσάκος Πέτρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές  Απόσπασμα     

Γύθειο   22-10-2018 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος 
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