
  

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
 

 
Συνεδρίαση της  25-1-2017  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19:00 
Πρόσκληση      898/20-1-2017 
Παρόντες Δ.Σ.:     23      Απόντες:  4 
Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης 
Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   4     Απόντες:  4 

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  4   Απόντες :  41 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  2ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2017 
και των αποφάσεων  που λήφθηκαν. 

 

 
 Προ 
 
Η/Δ  

ΘΕΜΑ 
 

Σχετικά με ανάκληση άδειας τομής 
στον ΟΤΕ Α.Ε. 
 

Αριθ. Απόφασης:   18/2017 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ 
 
Ομόφωνα το ΔΣ θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον και 
ομόφωνα αποφασίζει την επαναχορήγηση  αδείας τομής 
στον  ΟΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου RURAL  σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο αριθ. Πρωτ: 62/20-1-2017 έγγραφό 
τους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου 
  

 
  1ο  

 
Ενημέρωση σχετικά με  

απολογισμούς Σχολικής Επιτροπής 
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης ετών από 2011 έως και 
2015. 
 
Αριθ. Απόφασης:    …………. 

 

 
Ενημέρωση του ΔΣ από την Πρόεδρο της Α/βάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής και από τον κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

  

 
2ο 

Ορισμός  ενός ΔΣ ως  εκπροσώπου 
του Δήμου μας στην Α/βάθμια 
τριμελή επιτροπή εκτίμησης της εν 
ζωή αξίας και ηλικίας  των 
λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων 

που σφάζονται ή θανατώνονται,  
μετά του αναπληρωτή του. 
 
Αριθ. Απόφασης:      19/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα  
Ορίζει τον Δ.Σ. Κουμεντάκο Αντώνιο ως εκπρόσωπο του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης ο οποίος θα συμμετέχει στην επιτροπή 
εκτίμησης της εν ζωή αξίας  και ηλικίας  των λοιμοβλήτων ή 
λοιμυπόπτων  ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε σφαγή ή 

θανάτωση με αναπληρωτή του τον επίσης Δ.Σ Ριφουνά 
Δημήτριο. 
 

 

3ο 

Ορισμός εκπροσώπων μετά των 

αναπληρωτών τους σε επιτροπές του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ανατολικής Μάνης . 
 
Αριθ. Απόφασης:     20/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Ορίζει τον ΔΣ Καπασούρη-Σεψάκο Γεώργιο  για να συμμετάσχει 

ως μέλος στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα  ανέλκυσης, 
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων με 
αναπληρωτή του τον  επίσης Δ.Σ. Χριστοδουλάκο Απόστολο. 
 

 
 
4ο  

Συμπλήρωση της αριθ. 11/2017 ΑΔΣ 
σχετικά με  Καταπολέμηση ή μη του 
δάκου της ελιάς με δολωματικούς 
ψεκασμούς  για το έτος 2017 στο 

Δήμο Ανατ. Μάνης. 
 
Αριθ. Απόφασης:     21/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Συμπληρώνει την αριθ. 11/2017 ΑΔΣ και συμπεριλαμβάνει στις 
Τ.Κ. που θα γίνει δολωματική καταπολέμηση του δάκου της 
ελιάς από εδάφους για το έτος 2017 τις Τοπικές Κοινότητες:  

Λάγιας και Κούνου  και την Δ.Κ. Γυθείου χωρίς περιορισμούς 
και υποδείξεις. 
Στις Τ.Κ. Πλατάνου, Χωσιαρίου Δρυμού, Πύρριχου, Κοκκάλας 
και  Ανω Μπουλαριών δεν θα γίνει δολωματική καταπολέμηση 

του δάκου της ελιάς από εδάφους για το έτος 2017 

 

5ο 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής 

και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στη 
Χοτάσια Τ.Κ. Οιτύλου» 
 
Αριθ. Απόφασης:      22/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 

Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στη Χοτάσια Τ.Κ. 
Οιτύλου» αποτελούμενη από: 

1. Κάτσαρη Ελένη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ   ως Πρόεδρο 
(αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή του την 
Σουσάνη Αναστασία Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ   

2. Τσιριβάκο Πέτρο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  ως Μέλος με 



αναπληρωτή του   τον Χρήστου Δημήτριο Τοπογράφο 
Μηχανικό ΤΕ    

3. Εξαρχάκο Γεώργιο  Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με 
αναπληρωτή του τον επίσης  Δημοτικό Σύμβουλο 
Κουμεντάκο Αντώνιο. 

 

 
6ο 

Συμμετοχή του Δήμου σε 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την 
επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-
ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό 

τίτλο « EGTC SolidarCity NETWORK» 
και ορισμός εκπροσώπων. 
 
Αριθ. Απόφασης:      23/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
 Α) Την συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην ΕΟΕΣ 
ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ και 

Β) την έγκριση της σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε από 
την Γενική Συνέλευση της 15/12/2014 και ισχύει σήμερα 

Γ) την έγκριση του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
από την Γενική Συνέλευση της 15/12/2014 και ισχύει σήμερα 

Δ) τον ορισμό των παρακάτω εκπροσώπων του Δήμου στις 
Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ.: 

1. Καπασούρη Αλ. με αναπληρωτή Αθανασάκου Σταυρούλα 

2. Κουμεντάκο Αντώνιο 

Ε) Την οικονομική συμμετοχή του Δήμου στον ΕΟΕΣ, όπως 
αυτή ορίζεται στο καταστατικό του. Διευκρινίζεται ότι θα 
προβλεφθεί στον Κ.Α.: 00.6726.0004 του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικ.  έτους 2017 το ποσό της ετήσιας εισφοράς. 

ΣΤ) Αναθέτει τις πιο πάνω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

Με την παρατήρηση να υπάρξει πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της Ε.Ο.Ε.Σ. 

Καταψήφισε ο Δ.Σ. Πατσάκος Πέτρος και ο ΔΣ Λιγνός Νικόλαος 
δήλωσε παρών.  

 
7ο 

Απασχόληση στο Δήμο Σπουδαστών-
Μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού 
έτους-Τάξη μαθητείας” των 

αποφοίτων των επαγγελματικών 

λυκείων (ΕΠΑΛ). 
 
Αριθ. Απόφασης:      24/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Την ένταξη του Δήμου στη υλοποίηση του “Μεταλυκειακού 
έτους-Τάξη μαθητείας” των αποφοίτων των επαγγελματικών 

λυκείων (ΕΠΑΛ) σχολικού έτους 2016-2017 για συνολικό 

αριθμό  15 μαθητευομένων των ειδικοτήτων  
-Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 
-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
 

 
8ο 

Έγκριση της αριθ. 96/2016 ΑΔΣ της 
ΔΕΥΑ Ανατ. Μάνης, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την αριθ. 4/2017 
όμοια της,  σχετικά με τροποποίηση 

της αριθ. 55/2016 ΑΔΣ ΔΕΥΑΑΜ 
«περί τιμολογήσεως ιδιωτικών 
συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 
πόλεως Γυθείου» 
 

Αριθ. Απόφασης:      ……….. 
 

 
Αναβολή λήψης απόφασης για επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο 

 
9ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2017. 
 
Αριθ. Απόφασης:      25/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει: 

Ομόφωνα Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου 

οικ. Έτους 2017 σύμφωνα με την αριθ.  12/2017 

απόφαση –εισήγηση της ΟΕ ως προς τις παραγράφους Α, 

Β και Γ  

Κατά πλειοψηφία ως προς την παράγραφο Δ 

μειοψηφούντος του ΔΣ Πατσάκου Πέτρου. 
  
10ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2017 για ενίσχυση του Κ.Α. 
00.6715.0005 με τίτλο 
«Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ανατολικής Μάνης» με 

επιπλέον ποσό 30.000,00€. 
 
Αριθ. Απόφασης:      26/2017 
 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα 
Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2017 
σύμφωνα με την αριθ.  11/2017 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 
ως κατωτέρω: 
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 00.6731.0004  με τίτλο 

«Επιχορήγηση Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου  Ανατολικής 
Μάνης» πίστωση ποσού 30.000,00 € μέσω αποθεματικού για 
την ενίσχυση Κ.Α. 00.6715.0005 με τίτλο «Επιχορήγηση 
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης» 
πίστωση ποσού 30.000 €.   
 



 
11ο 

Ανάκληση της αριθ.: 140/2008 ΑΔΣ 
πρώην Δήμου Οιτύλου, μερική 
ανάκληση των αριθ.: 201/2011 και 
209/2012 ΑΔΣ Ανατ. Μάνης κατά το 
μέρος που αφορά την Δ.Κ. Γυθείου 

και την Τ.Κ. Αρεόπολης, ανάκληση 

των αριθ. 172,  203 σε ορθή 
επανάληψη και 350/2016 ΑΔΣ Ανατ. 
Μάνης, έγκριση της αριθ. 2/2017 
μελέτης με τίτλο «Ρύθμιση 
κυκλοφορίας στην ΔΣ Γυθείου και 
στην Τ.Κ. Αρεόπολης». 
 

Αριθ. Απόφασης:      27/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Α: Ανακαλεί τις αριθ:  
-140/2008 ΑΔΣ πρώην Δήμου Οιτύλου,  
μερική ανάκληση των αριθ.: 201/2011 και 209/2012 ΑΔΣ 
Ανατ. Μάνης κατά το μέρος που αφορά την Δ.Κ. Γυθείου και 

την Τ.Κ. Αρεόπολης,  

172,  203 σε ορθή επανάληψη και 350/2016 ΑΔΣ Ανατ. Μάνης, 
 
Β: Εγκρίνει την αριθ. 2/2017 μελέτη  «Ρύθμιση κυκλοφορίας 
στην Δ.Κ. Γυθείου και στην Τ.Κ. Αρεόπολης Δήμου Ανατολικής 
Μάνης». 
 
Για τη Δημοτική Κοινότητα Γυθείου:  

 
Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και καθόλο το μήκος 
της οδού Λαρυσσίου από Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα (Μεγάλη 
Δευτέρα) έως 30/9 και ώρες από 20:00 έως 04:00. Για την 
υλοποίηση της θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να τοποθετηθούν σύμφωνα 
με το υπό στοιχεία “T2” συνημμένο σχέδιο τα παρακάτω σήματα του 

Κ.Ο.Κ.: 

- Τέσσερες (4) ταμπέλες Ρ7 – Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα 
τα οχήματα 

- Μία (1) ταμπέλα Ρ27 – Απαγορεύεται η αριστερή στροφή 
- Δύο (2) πληροφοριακές ταμπέλες (Π.Τ.) στις οποίες θα 

αναγράφεται: Απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων 
την περίοδο από Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα (Μεγάλη 

Δευτέρα) έως 30/9 και τις ώρες από 19:00 έως 04:00 – 
εξαιρούνται ΑΜΕΑ, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα 

     Για την  Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης: 

Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της 
οδού που περιβάλλει την πλατεία Αθανάτων στην Αρεόπολη 
(τμήμα Ανατολικώς και Βορείως) από την είσοδό της από την 

Επαρχιακή οδό Αρεόπολης – Γερολιμένα (καφενείο Ξιφαρά) 
μέχρι την έξοδο του δημοτικού χώρου στάθμευσης προς Δυσμάς, 
τμήματα των συμβολών οδών αυτής βορείως α) μέχρι το τέλος 

του λιθόστρωτου πλησίον καφέ με επωνυμία “Μαύρα 
Μεσάνυχτα” και β) μέχρι οικία φερόμενης ιδιοκτησίας Καλαντών 
και σε τμήμα της συμβολής της οδού νοτίως έμπροσθεν 
επιχείρησης Κοιλάκου, κατά την περίοδο από 01/3 έως 31/10 και 
ώρες 15:00 έως 04:00 καθώς επίσης Κυριακές και Αργίες καθόλο 
το εικοσιτετράωρο. Για την παραπάνω περίοδο και τις ώρες 
ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας των παραπάνω οδών το 

υπολειπόμενο τμήμα της οδού πέριξ της πλατείας (τμήμα 
ανατολικώς, νότια και δυτικά- από και προς Ομαλές) θα 
μετατραπεί σε διπλής κατεύθυνσης. Επικουρικά, για την 
εφαρμογή της απαγόρευσης, θα λειτουργούν πτυσσόμενες 
μπάρες που θα κλείνουν τη διέλευση των οχημάτων σε 

επιλεγμένα σημεία όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα με 

τα στοιχεία “(ST)” και θα υπάρξει ειδική μέριμνα από 
εντεταλμένα άτομα για την ελεγχόμενη λειτουργία αυτών κατά 
τη διάρκεια της απαγόρευσης, προκειμένου να εξυπηρετούνται 
ΑΜΕΑ, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Για το λόγο αυτό 
απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η στάση και στάθμευση 
έμπροσθεν σε κάθε μπάρα. Το τμήμα της οδού από καφενείο 
Γούδη μέχρι την έξοδο του Δημοτικού χώρου στάθμευσης, 

καθίσταται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια μη 
τήρησης της απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων. Η πιάτσα 
ΤΑΧΙ, μετά από σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ, θα 
μεταφερθεί μόνιμα στο σημείο που φαίνεται στο σχέδιο. Για την 
υλοποίηση της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης των οδών θα 
πρέπει κατ΄ ελάχιστον  να τοποθετηθούν:  
- δύο (2) πληροφοριακές ταμπέλες (Π.Τ.) στις οποίες θα 

αναγράφεται:  
Απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων την περίοδο 
από 01/3 έως 31/10και τις ώρες από 15:00 έως 04:00 – 
Κυριακές και αργίες όλο το 24ωρο – εξαιρούνται ΑΜΕΑ, 
πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα 
Και θα συμπεριλαμβάνουν τα απαιτούμενα κατά Κ.Ο.Κ. 

σήματα απαγόρευσης και υποχρέωσης . 
Αναλυτικότερα:  
1. μία ταμπέλα που περιλαμβάνει τα σήματα Ρ47, Ρ28 και 



Π.Τ. και  
2. μία ταμπέλα που περιλαμβάνει τα σήματα Ρ7 και Π.Τ. 
3. έξι (6) σήματα Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η 

στάθμευση) στις μπαριέρες 
Η παραπάνω σήμανση φαίνεται αναλυτικά στο υπό 

στοιχεία “T1” συνημμένο σχέδιο. 

 
Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα κάτωθι: 
Ι. Επισημαίνεται ότι από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται 
Α.Μ.Ε.Α., ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. 
ΙΙ. Συνιστάται οι ανωτέρω σημάνσεις να είναι κινητές και όχι 
πακτωμένες για την αποφυγή του φαινομένου που ευρύτατα έχει 
παρατηρηθεί οι διερχόμενοι οδηγοί να θεωρήσουν λανθασμένα τα 

προσωρινά μέτρα ως μόνιμα. 
ΙΙΙ. Συνιστάται οι ανωτέρω σημάνσεις να συνδυαστούν με δράσεις μη 
τεχνικού χαρακτήρα όπως ενημέρωση πολιτών, παρουσία δημοτικής 
αστυνομίας στα σημεία σήμανσης κλπ, προκειμένου να αποφευχθούν 
ιδίως της πρώτες ημέρες εφαρμογής των μέτρων η σύγχυση των 
οδηγών».   

Καταψήφισαν οι Δ.Σ. Λιγνός Νικόλαος και Ανδρεϊκος Δημήτριος 

Ο ΔΣ Χριστοδουλάκος Θεόδωρος υπερψηφίζει ότι αφορά την 
Τ.Κ. Αρεόπολης και Δηλώνει παρών για ότι αφορά την  ΔΚ 
Γυθείου. 

 
 

Γύθειο  27-1-2017 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Γεώργιος  Μητσάκος 


