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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

1η Συνεδρίαση της 22ης Ιανουαρίου 2020 

Ημέρα: Τετάρτη 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξεκινήσουμε την αποψινή Συνεδρίαση, 1η για το 2020. Να 

ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, καλά έργα, καλή υπομονή, υγεία σε όλους και 

να λήξει το 2020 και να είμαστε όλοι παρόντες όσοι είμαστε σε όλα τα 

Συμβούλια, να μην λείψει κανένας.  

        Πριν ξεκινήσουμε, έχει έρθει μία πρόσκληση σήμερα το πρωί «Σας 

προσκαλούμε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Αδαμίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου. Πριν 

την κοπή θα προηγηθεί αγιασμός. 25 Ιανουαρίου 2020, 18:30΄ Σάββατο στο 

Αδάμι στο Πολιτιστικό Κέντρο».   

        Να προχωρήσουμε στις παρουσίες. Παρών είναι ο κύριος Μαγγέλης, ο 

κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, η κυρία Τουρλούκη, η κυρία Σμυρλή, ο 

κύριος Μαργιόλας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Ρώτας, ο κύριος 

Μπουρδάκος, ο κύριος Σαρρής, η κυρία Μπλάτσου, ο κύριος Οικονόμου, ο 

κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος Ξυπολιάς. Παρών είναι επίσης και ο κύριος 

Γαλάνης Κωνσταντίνος, εγώ ο Πρόεδρος Οψιμούλης Φώτης, ο Δήμαρχος ο 

κύριος Χρόνης, παρών επίσης και η κυρία Διαλιάτση και η κυρία Διδασκάλου. 

Παρών είναι και η κυρία Λιούγκα Πρόεδρος Τοπικού Διαμερίσματος Λυγουριού 

και ο κύριος Γκίνης από το Δημοτικό Διαμέρισμα Σύμβουλος της Αρχαίας 

Επιδαύρου. Τα πρακτικά θα τα κρατήσει ο κύριος Προύντζος και ξεκινάμε.  

       Ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα, καλή χρονιά να έχουμε όλοι, 

υγεία και στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε μία θετική αποτίμηση του 

δημοτικού έργου όλοι μαζί. Να πω ότι τα δωράκια είναι για την καλή χρονιά, 

έτσι λίγο χρηστικά τα έφτιαξε η γυναίκα μου με τη μητέρα μου. Οπότε 

καταλαβαίνετε, γιατί εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να τα πλέξω και 

εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου σε όλους σας και στις οικογένειες σας πάνω 

από όλα υγεία. Θα ήθελα απλά για να μην αφήνονται σκιές και διάφοροι 

προβληματισμοί, να σας διαβάσω: ««Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Επιδαύρου 17/8/2011, απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής 

Αρχής 2010». ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε για τον 1ο 

απολογισμό πεπραγμένων που στην ουσία αφορά την προηγούμενη Δημοτική 

Αρχή. Εγώ θα κάνω μία γενική τοποθέτηση για να καταλάβουμε πώς θα γίνει η 

διαδικασία. Αφού πάρει το λόγο ο πρώην Δήμαρχος Ασκληπιείου και ο πρώην 

Δήμαρχος Επιδαύρου, θα γίνει συζήτηση επί των πεπραγμένων που στην 

ουσία είναι πεπραγμένα της δικής τους δημοτικής περιόδου. Εγώ θα κάνω 

γενικές τοποθετήσεις». Και το αφήνω εδώ. Το τελειώνω εδώ. Αυτή ήταν η 

άποψη του πρώην Δημάρχου το 2011 και ήταν ορθή. Άλλος έκανε απολογισμό 

πεπραγμένων και μάλιστα ήταν απολογισμός πεπραγμένων του 2010, της 

χρονιάς που παρέλαβε, όχι σαν τον απολογισμό που κάναμε εμείς που ήταν 

του 2018, ένα χρόνο πίσω. Κάτι άλλα ωραία έτσι που βρήκα εδώ πέρα αρχεία, 

θα τα πούμε του χρόνου, στον απολογισμό που θα κάνουμε εμείς, που 

κατηγορούσαν τότε και τι έκαναν μετά. Αυτά για άρση παρεξηγήσεων. 

Ευχαριστώ πολύ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Τοποθέτηση; Ενημέρωση; 

Παρακαλώ.  

κ. …………….: Καλησπέρα, καλή χρονιά. Να ας ενημερώσω ότι έχει ξεκινήσει 

η ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑ , είναι μέχρι 28 Φεβρουαρίου Παρασκευή, 

είναι η τελευταία ευκαιρία, το είπα και την προηγούμενη φορά, έχουμε πάρει 

ομόφωνη απόφαση στο Δ.Σ., μετά τις 28 αν σας ρωτάνε ξεκινάνε οι διακοπές. 

Αυτό. Ευχαριστούμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στις ερωτήσεις.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα λεπτό. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασίλη 

Τσόλη για την προσφορά που έκανε στο Δήμο με τα τρόφιμα, τα οποία θα τα 

διαχειριστεί ο Σύλλογος «ΜΑΝΑ». Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει έτσι 

δεν είναι Γιάννη; Νομίζω και πέρυσι, πέρυσι σίγουρα. Και άλλα χρόνια; 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά και μάλιστα τα είχα πάει εγώ στο 

Γηροκομείο στην Τρίπολη. Από εκεί δεν ξέρω εάν τα παρέλαβε… 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εμάς έβαλε κάποιο μεγαλύτερο σιγά – σιγά μεγαλύτερο 

ποσοστό.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ο συνδετικός κρίκος είναι ο Χρήστος ο Τσόλης, ο οποίος 

σύμφωνα με αυτά που μας είχε πει και πέρυσι ο Βασίλης ο Τσόλης διέθετε τα 

προϊόντα σε διάφορους Συλλόγους στην Αθήνα και όχι μόνο αλλά επεκτάθηκε 

στο Δήμο το δικό μας λόγω της σχέσης που έχει με την περιοχή.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, είναι μία αξιέπαινη προσπάθεια και θα βοηθήσει λίγο 

και το Σύλλογο στο έργο που κάνει. Επίσης οφείλω να πω ένα ευχαριστώ στο 

Σπύρο το Βρεττό, το γιο του Νίκο γιατί μας έχει δωρίσει ήδη 35…40 γραφεία 

καινούρια, σε καλή κατάσταση, τα οποία είναι στην αποθήκη. Αυτή την 

Παρασκευή ίσως παραλάβουμε άλλα τόσα πάλι από τον ίδιο και αναμένουμε 

και τον Ηλία Ταμπουρατζή, να το πούμε από τώρα ότι θα γίνει μία μεγάλη έτσι 

χορηγία και από τη ΔΕΗ σε ντουλάπες, σε ερμάρια και γραφεία. Όταν το 

κανονίσουμε να ανέβουμε επάνω να τα πάρουμε με ένα φορτηγό. Αυτά είναι 

καλό που έρχονται στο Δήμο, μην νομίζετε ότι τα κρατάμε όλα, ήδη ας πούμε 

από την Αστυνομία, από το Λιμενικό μου έχουν ζητήσει, όποιες Υπηρεσίες 

Δημόσιες δουλεύουν στο Δήμο μας μπορούν να προμηθεύονται πέντε 

πράγματα και εμείς βέβαια στη λογική ότι θα χρειαστούμε καινούριους χώρους 

και το έχουμε συζητήσει πάλι αυτό, θα μας χρειαστούν τα γραφεία και ό,τι 

άλλο μας δίνουν και είναι σε καλή κατάσταση, να ευχαριστήσουμε τους 

ανθρώπους και μακάρι να έχουμε πάντα τέτοια.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών είναι και ο κύριος Ταμπουρατζής Ηλίας στην αποψινή 

συνεδρίαση. Παρακαλώ θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Παρακαλώ. Κύριε 

Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να ξεκινήσω και εγώ με ευχές για το ’20, να είναι 

τυχερό, ειρηνικό, δημιουργικό για όλους και για το Δήμο. Να ευχαριστήσουμε 
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το Δήμαρχο για το δώρο του ’20 και αυτές που το έφτιαξαν και να πάμε στις 

ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση είναι ενημέρωση από το Δήμαρχο για το 

Πνευματικό Κέντρο. Το Πνευματικό Κέντρο δηλαδή έχει περάσει τρίμηνο και 

δεν έχει μπει εργολάβος ακόμα, τι γίνεται; Λέω για το τρίμηνο που 

προβλέπεται. Το δεύτερο είναι τι γίνεται με το έργο του Αναβάλου; Το 

παρακολουθείτε καθόλου; Ο δρόμος δηλαδή έχει διαλυθεί τελείως από το 

Λυγουριό μέχρι τον Αϊ Γιάννη. Το τρίτο θέμα, ερώτημα μάλλον είναι με το 

Κτηματολόγιο είχα ζητήσει και την προηγούμενη φορά μία κατάσταση να δω 

τα ακίνητα του Δήμου. Όχι, δεν την έχω πάρει. Και εάν υπάρχει κάποια 

εξέλιξη με το θέμα των Βιολογικών.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών είναι και ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος. Κύριε Γαλάνη 

19:30’ η ώρα. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις 

άλλες. Κάποιος άλλος από τους Δημοτικούς Συμβούλους; Όχι. Ο κύριος. 

Παρακαλώ κύριε. Και ο κύριος Μπιμπής μετά.      

Κ. ΓΚΟΝΗΣ: Γεια σας. Είμαι ο Γκόνης Διονύσης , είμαι εκπρόσωπος του 

Αγροτικού Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας και θέλω να βάλω το 

ζήτημα των αγροτών, τα ζητήματα των αγροτών εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης εάν είναι δυνατόν. Μπορώ να τα 

αναφέρω;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πρέπει διαδικαστικά τα θέματα που παίρνουμε 

διαδικαστικά θα πρέπει να καταλήγουν σε αποφάσεις. Έτσι όπως το βάζετε 

καλό θα ήταν αυτό να το είχατε κάνει ή να το κάνετε τώρα και να τα 

σημειώσουμε και ό,τι χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να πάμε στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να την πάρουμε. Γιατί ο κύριος Μπουρδάκος 

όταν δεν έχει θέματα παραπονιέται και έχει δίκιο και δεν μπορεί να πάρει 

αποφάσεις.   

κ. ΓΚΟΝΗΣ: Απλά επειδή έγινε μία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

Αγροτοκτηνοτροφικών εδώ προχθές και πήραμε κάποιες αποφάσεις θέλουμε 

να το βάλουμε σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια τις αποφάσεις και τα αιτήματα 

των αγροτών στην Αργολίδα για υποστήριξη. Επειδή έγινε προχθές δεν είχαμε 

το χρόνο να τα βάλουμε πιο μπροστά, να τα θέσω σήμερα και να τα 

συζητήσετε. Η Γενική Συνέλευση του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου 
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αποφάσισε τη Δευτέρα 27 του μήνα να κάνει μία διαμαρτυρία, μία 

κινητοποίηση στην Αργολίδα. Έχουμε 10:00 η ώρα ραντεβού στην Αγία 

Τριάδα και 11:00 η ώρα θα πάμε στο Άργος. Τα αιτήματα των αγροτών αυτά 

που είναι τα πιο πολλά τα ξέρετε πιστεύω και κύρια το βασικότερο είναι εδώ 

για την περιοχή μας είναι το λάδι και το γάλα. Κτηνοτροφικό δηλαδή το θέμα 

και αγροτικό. Είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. 

Αυτό που ζητάμε από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και από εσάς να 

συμπαρασταθείτε στα αιτήματα των αγροτών, αυτά που μπορούμε και να 

μπορέσετε αν μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι στη διεκδίκηση αυτών των 

προβλημάτων. Το θέμα του λαδιού φέτος είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε να 

βγούμε πέρα με τίποτα. Είναι πολύ μεγάλο το κοστολόγιο που έχουμε και οι 

τιμές από ό,τι ξέρετε όλοι, γιατί εδώ το 80% νομίζω ότι είμαστε αγρότες και 

έχουμε τεράστιο πρόβλημα φέτος, καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι έχουν 

τεράστιο πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε 

στις υποχρεώσεις μας και απέναντι στο Δήμο και απέναντι στη ΔΕΗ και 

απέναντι στην Εφορία και απέναντι σε όλα, είναι τεράστιο το πρόβλημα. 

Ζητάμε να υπάρχει κατώτερη τιμή ως αναφορά για το λάδι και για το γάλα και 

για τους κτηνοτρόφους και θέλουμε μία υποστήριξη πάνω σε αυτό. Και αυτό 

το ζητάμε γιατί σε άλλους τομείς υπάρχει κατώτερη τιμή, όπως είναι στα 

φωτοβολταϊκά, όπως είναι στα διόδια και αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες τα 

έχουν εξασφαλίσει. Εμείς που έχουμε παραγωγή και χωρίς παραγωγή δεν 

μπορούμε να ζήσουμε και ιδιαίτερα για το λάδι που ξέρετε και τα 

κτηνοτροφικά προϊόντα, κρέας και γάλα και τέτοια, δεν μπορούμε να βγούμε 

πέρα. Ένα βασικό αίτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η Ασφάλεια μας, που 

είναι τεράστιο το πρόβλημα, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην 

Ασφάλεια, σας θέτω έτσι επιγραμματικά για να μην σας φάω το χρόνο. Το 

τρίτο, ένα βασικό είναι ο ΕΛΓΑ. Μας υποχρεώνουν να πληρώνουμε χωρίς να 

υπάρχει καμία ανταπόκριση. Καμία ανταπόκριση. Το κόστος για να 

καλλιεργήσουμε και να κάνουμε είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγαλύτερο από τις 

τιμές που υπάρχουν σήμερα. Το επόμενο θέμα είναι το νερό. Τι κάνουμε; 

Μπήκε και η…για τον Ανάβαλο στην περιοχή μας. Τι γίνεται με αυτό; Το 

κόστος του πετρελαίου. Σε άλλους τομείς δίνουν πολύ χαμηλό πετρέλαιο. 
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Εμείς ζητάμε επανειλημμένα να έχουμε χαμηλό πετρέλαιο για να μπορούμε να 

καλλιεργήσουμε και δεν ανταποκρίνονται. Και ένα άλλο βασικό ακόμα είναι τι 

γίνεται με τις υποδομές και με τους δρόμους. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. 

Αγροτικούς δρόμους. Αυτά ζητάμε τη συμπαράστασή σας, ζητάμε να παρθεί 

μία απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συμπαράσταση δική μας ώστε να 

το χρησιμοποιήσουμε και εμείς στους αγρότες να μπορέσουμε να 

διεκδικήσουμε αυτό, τη ζωή μας. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους μας αγγίζει νομίζω 

αυτό. Κύριε Μπιμπή. 

κ. ΜΠΙΜΠΗΣ: Καλησπέρα. Και από εμάς καλή χρονιά με υγεία σε όλους και 

καλή επιτυχία στο έργο του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2020. Εγώ θέλω να 

ρωτήσω το εξής και το Δήμαρχο αλλά το βάζω και υπόψιν όλου του 

Δημοτικού Συμβουλίου γιατί αυτό σας αφορά όλους. Πριν τρία χρόνια εάν 

θυμάμαι καλά στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μία απόφαση επειδή είχαμε 

ένα πρόβλημα τότε με τον ισοσκελισμό των ανταποδοτικών και πήρε μία 

απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, εστάλη επιστολή σε όλους τους ιδιοκτήτες 

ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων να δηλώσουν τα σωστά τετραγωνικά βάσει του 

Ε9, να προσκομίσουν το Ε9 με δήλωσή τους. Σ’ αυτό το κάλεσμα ας το πω 

έτσι ανταποκρίθηκε από ό,τι μας είχε πει τότε ο Δήμαρχος το 30% με 40% 

των δημοτών μόνο. Πριν 5 μήνες με 6 ξεκίνησε γι’ αυτούς που δήλωσαν, ήταν 

συνεπείς και δήλωσαν, ξεκίνησε η ΔΕΗ, ο Δήμος έστειλε τα στοιχεία στη ΔΕΗ 

και ξεκίνησε η ΔΕΗ να εισπράττει βάσει των νέων τετραγωνικών. Το 70% που 

δεν δήλωσε δεν πληρώνει τίποτα. Τι θα γίνει με αυτούς; Όπως καταλαβαίνετε 

υπάρχει μία αδικία. Δηλαδή τελικά αντί να επιβραβεύουμε τους συνεπείς, 

τελικά επιβραβεύουμε, μάλλον τιμωρούμε τους συνεπείς. Και οι άλλοι 

συνεχίζουν και θα πληρώσουν μετά από πότε; Πότε εσείς θα υλοποιήσετε 

αυτή την απόφαση, να βρείτε τα τετραγωνικά του καθενός τα σωστά και να 

δηλωθούν στη ΔΕΗ και να πληρώνουν και αυτοί; Αυτοί θα πληρώσουν δηλαδή 

με ένα χρόνο καθυστέρηση ή με δύο ή και πολύ αργότερα. Αυτή η αδικία 

νομίζω ότι πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό σας να τη δείτε και να 

βρείτε μία λύση γιατί αυτοί που ήδη έχουν αρχίσει και πληρώνουν νιώθουν 
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αδικημένοι και επειδή δέχτηκα κάποια παράπονα από κάποιους που το είδαν, 

το μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Κάποιες άλλες ερωτήσεις πριν να 

προχωρήσουμε σε απαντήσεις. Προχωράμε σε απαντήσεις. Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα πάρω με τη σειρά. Για το Πνευματικό Κέντρο πήραμε 

την απόφαση αν θυμάστε την προηγούμενη φορά για να αγοράσουμε το 

δίπλα. Ήδη έχουμε κάνει ενιαίο τοπογραφικό και έχουμε υπεύθυνη δήλωση 

της πωλήτριας της κυρίας Λιακοπούλου που έχουμε πάρει το οικόπεδο να 

μπούμε για εργασίες. Έχει αρρωστήσει ο Χρήστος, αν δεν έρθει μέχρι αύριο 

θα φύγει τη Δευτέρα για την Τεχνική Υπηρεσία Ναυπλίου, τα δύο κομμάτια 

που μας ζήτησαν για να μπει μέσα ο εργολάβος. Δεν μπορούσε να μπει 

εργολάβος γιατί υπήρχε κάποιος ζήτημα ως προς τα τετραγωνικά. Αυτό.  

         Για τον Ανάβαλο καταρχάς να πω ότι όποιος πιστεύει ότι θα γίνει ένα 

τέτοιο έργο και δεν θα έχουμε όχληση, μάλλον δεν έχει καταλάβει το μέγεθος 

του έργου και το πώς γίνονται τα έργα. Και δεν το λέω για τον κύριο 

Τσιλογιάννη που έκανε την ερώτηση. Δυστυχώς η κατάσταση ειδικά στον 

παλιό δρόμο εκεί κοντά στα …είναι άσχημη αλλά όχι μόνο εκεί. Ο Ηλίας ο 

Μαργιόλας είναι κάθε μέρα με τον εργολάβο, υπάρχει ένα ζήτημα ως προς τις 

αποκαταστάσεις κυρίως προς τα υλικά που βάζουν, αλλά και ότι εκεί κάθε 15 

ημέρες αλλάζει υπεργολάβος. Εμείς μιλάμε με την εταιρεία που το έχει πάρει, 

όμως την μία εβδομάδα βρίσκουμε έναν, κάποιοι έχουν κάνει καλά κομμάτια, 

κάποιοι άλλοι όχι, είμαστε σε επαφή, τα έχει καταγράψει ο Ηλίας όλα, 

υπάρχουν και μέσα από τα Χουνταλέικα προς τα …και από εκεί πολύ μεγάλα 

προβλήματα δηλαδή το χαντάκι του αγωγού είναι στους 7-8 πόντους από την 

άσφαλτο. Εγώ σε προσωπική επικοινωνία που είχα με τον κύριο Σταυρόπουλο 

του εξέφρασα τα παράπονά μου, μου λέει ναι θα τα φτιάξουμε και κοιτάει και 

ο Ηλίας. Έχει κατεβάσει και το μηχανικό από την Περιφέρεια, γιατί αυτοί είναι 

υπεύθυνοι, ο μηχανικός με την Περιφέρεια και τα έχει δει τα σημεία, μας 

έχουν πει ότι θα αποκατασταθούν όλα. Το δύσκολο εδώ στο κομμάτι του 

παλιού δρόμου είναι ότι έχει πολύ συχνά ροή και υπάρχουν ζητήματα που 

έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Δηλαδή ένα 

πετραδάκι να πεταχτεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Προσπαθούν λένε να τα 
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κλείσουν. Τώρα είμαστε και εμείς σε μία επαφή θα το δούμε και πάλι, όχι σε 

μία επαφή, σε καθημερινή επαφή είμαστε, θα το δούμε και πάλι.   

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σ’ αυτό το δρόμο θα πρέπει να υπάρχει σήμανση. Η 

σήμανση μόλις φεύγει, ο οποιοσδήποτε φεύγει δεν υπάρχει σήμανση. Αυτό 

μπορούμε να το επιβλέψουμε σαν Δήμος.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν γίνεται, θα γίνει ζημιά.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ και καμία εβδομάδα νομίζω ότι μπήκαν στο αγροτικό 

κομμάτι, σιγά- σιγά μπαίνουν στο αγροτικό κομμάτι από μέσα, να 

αποκαταστήσουν το έξω. Να το δείτε εκεί πέρα και να στείλουμε έναν 

υπάλληλο.  

          Για το Κτηματολόγιο, Χρήστο Μαγγέλη αύριο δώστε τα στοιχεία στον 

Αλέκο να βοηθήσει για να προλάβουμε, έχουμε βέβαια περιθώριο μέχρι τέλος 

του Φλεβάρη αλλά καλό είναι να τα δείτε τώρα.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Ψάχνουμε να βρούμε κάποια.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλό είναι όμως επειδή έχει κάνει και Δήμαρχος ο Αλέκος, 

καλό είναι να τα πάρει τώρα, μήπως είναι κάτι που μας έχει ξεφύγει. Και στα 

υπόλοιπα χωριά, να δείτε και εσείς εάν είναι κάτι που μας έχει ξεφύγει.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Έχουμε πάρει παράταση εμείς μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να κάνουμε μία ακόμα δήλωση σε κάθε χωριό;  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι, να έρθει και ο Χρήστος ο Δαβάκος, ο οποίος ασθενεί 

αυτές τις μέρες, πιθανόν να έρθει τη Δευτέρα. Οπότε να το κάνουμε τη 

Δευτέρα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τους Βιολογικούς. Μετά από πίεση στην Υπηρεσία στην 

Τρίπολη, πήραμε την ΑΕΠΟ της Νέας Επιδαύρου, αυτό που μας έλειπε 

δηλαδή, η οποία είχε βγει παρεμπιπτόντως από τον Ιούλιο αλλά δεν είχε 

αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γιατί λέει δεν το αναζήτησε κανείς και το είχαν 

ξεχάσει. Σας μεταφέρω ακριβώς τι μου είπαν. Κακώς βέβαια. Υπηρεσία είναι 

και αυτή. Η ΑΕΠΟ της Αρχαίας Επιδαύρου γιατί είναι κοινό το έργο δεν έχει 

ολοκληρωθεί και ο μελετητής μου είπε σε επίσκεψη που έκανα στο γραφείο 

του ότι θεωρούσε ότι επειδή εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο δεν τον 

ενόχλησε κανείς, θεωρούσε ότι δεν θα μπαίναμε στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ, είχε ακούσει 
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για τις ατασθαλίες στη ΔΕΥΑ και νόμιζε ότι έκλεισε και η ΔΕΥΑ, ο κύριος 

Φωτόπουλος, ο καθένας τέλος πάντων, είκαζε διάφορα πράγματα. Αυτό που 

μου υποσχέθηκε είναι ότι μέχρι 20 Φλεβάρη θα έχουμε και την ΑΕΠΟ της 

Αρχαίας για να προχωρήσουμε σε μία νόμιμη διαδικασία. Έτσι όπως είναι τώρα 

αυτή τη στιγμή τα πράγματα θεωρώ ότι θα προλάβουμε, δεν θα έχουμε 

πρόβλημα. Θέλει λίγο τρέξιμο και η αλήθεια είναι ότι χρωστάμε και κάποια 

λεφτά στο μελετητή αλλά δεν μου το έβαλε το θέμα, μην το πάμε εκεί γιατί 

δεν μου το έβαλε και ο ίδιος έτσι επιτακτικά, δεν έχει πληρωθεί γι’ αυτά που 

έχει κάνει αλλά εντάξει, θα το κανονίσουμε με τον Πρόεδρο και θα πληρωθεί 

και αυτός σιγά – σιγά. Δεν του το έβαλε εκεί το θέμα ο άνθρωπος, μου είπε 

ότι εγώ είχα σταματήσει, έκανα ό,τι έκανα, νόμιζα ότι δεν θα προχωρήσει και 

είπα να μην κάνω τσάμπα δουλειά, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, μπορεί να 

φταίμε και εμείς, πέσαμε και σε προεκλογική περίοδο, δεν το παρακολούθησε 

κανείς, τελείωσε. Πάντως βλέπω ότι μέχρι 15…20 Φλεβάρη θα είμαστε έτοιμοι 

και εάν πάρουμε και την ΑΕΠΟ της Αρχαίας μετά εντάξει, σχεδόν έτοιμοι 

είμαστε.  

          Για τον κύριο Γκόνη να πω ότι θεωρώ ότι όλοι βλέπουν όλα αυτά που 

είπατε στην καθημερινότητα μας τα βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα 

να παρθεί μία τέτοια απόφαση, καλό όμως είναι να έχουμε το πλήρες κείμενο 

για να είμαστε και εμείς συνακόλουθοι με την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης την υποστήριξή μας. Βέβαια να πω ότι καλό είναι να πούμε μια 

κατώτερη τιμή και στο λάδι και στο γάλα, αλλά καλό είναι να καταλάβουμε ότι 

οι Συνεταιρισμοί και το συνεταιρίζεσθε είναι αυτό που δίνει διεξόδους. Εάν ο 

καθένας νομίζει ότι μπορεί να πουλήσει 1 τόνο λάδι και να πιάσει 4 ευρώ δεν 

θα το κάνει ποτέ. Εάν μαζευτούμε όλοι μαζί και μάθουμε να πουλάμε μπορεί 

να πετύχουμε καλύτερες τιμές.  Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα 

αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με το δικό μας κόπο να 

πλουτίσουν και να μην τους αφήνουμε περιθώρια. Και δεν μιλάω για κάποια 

εξωπραγματική ή μακρινή χώρα, τα παραδείγματα στην Ελλάδα είναι 

πάμπολλα. Π.χ. οι Συνεταιρισμοί στην Κρήτη που δουλεύουν και δουλεύουν 

σωστά. Γι’ αυτό είναι διαφορετικές οι τιμές.  
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          Κύριε Μπιμπή για τα τετραγωνικά έχει βγει νόμος μέχρι 31/3ου, είναι 

νόμος, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο, μέχρι 31/3ου να δηλώσουν 

όλοι τα τετραγωνικά τους χωρίς να πιαστεί η πενταετία για να πληρώσουν. 

Εμείς λοιπόν, αυτό σας το λέω τώρα ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα έχουμε 

την καινούρια ιστοσελίδα του Δήμου, η οποία θα ανέβει, θα υπάρχει 

εφαρμογή αίτηση μέσα, που θα είναι πιο εύκολο για τους ετεροδημότες. Τώρα 

από εκεί και μετά πρόθεση και της Δημοτικής Αρχής και πιστεύω και όλων μας 

είναι μόλις τελειώσει αυτή η προθεσμία να κάνουμε από μόνοι μας έλεγχο, για 

να μην το κάνουν πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και δηλώνουν κάθε 

φορά τα περιουσιακά τους στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο. Εάν παραταθεί θα 

παραταθεί. Εντάξει, θα το δούμε. Εμείς πάντως να ξέρετε ότι ήδη υπάρχει 

πολύς κόσμος εδώ που έρχεται και ρωτάει κάθε μέρα τουλάχιστον 10 με 15 

άτομα. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο το Κτηματολόγιο σ’ αυτό και ότι 

παράλληλα με το Κτηματολόγιο αρκετοί κάνουν και γενικότερα αλλαγές στις 

ιδιοκτησίες σε παιδιά, γονικές παροχές κλπ και έρχονται όλοι για να 

τακτοποιήσουν. Δηλαδή εγώ την ημέρα τουλάχιστον 10 τακτοποιήσεις κάνω. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Μία απάντηση σχετικά με τους Βιολογικούς, αυτά που είπε ο 

Δήμαρχος. Υπάρχει αλληλογραφία από το Υπουργείο Εσωτερικών 17 Απριλίου 

2019, που αποφασίζει την ένταξη του έργου, μιλάει και για την Αρχαία 

Επίδαυρο, η οποία είχε κατατεθεί στις 16/5/2017, ήταν έτοιμο αυτό, υπήρξαν 

και τροποποιήσεις, για της Νέας Επιδαύρου από τις 26/2/2019 που έχει 

υποβληθεί, που υπέβαλε και ο δικαιούχος στην αδειοδοτούσα αρχή, τώρα τα 

υπόλοιπα οι ενέργειες γίνανε άμεσα και κινήθηκαν άμεσα από την 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα υπόλοιπα που σας μετέφερε ο άνθρωπος 

αυτός, ότι υπάρχουν οφειλές, ότι δεν το αναζήτησε κανείς, ότι άκουσε ότι η 

Επιχείρηση έκλεισε, ατασθαλίες και όλα αυτά εγώ προσωπικά δεν το ακούω. 

Είναι λόγια δικά του, ας απαντήσει εγγράφως. Γιατί εγώ θεωρώ ότι εδώ πέρα 

έχει υπάρξει ολιγωρία από την πλευρά τη δική σας. Με συγχωρείς, δεν 

κατάλαβα, είστε από το Σεπτέμβρη Δημοτική Αρχή.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην Επιχείρηση από πότε είμαστε; 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Από τον Οκτώβρη.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Από το αρχές Νοέμβρη.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δήμαρχε δεν σου ξέφευγε τίποτα. Πριν ακόμα αναλάβεις σαν 

Δήμαρχος υπήρχε καθημερινή επαφή, ήσουν καθημερινά στο Δημαρχείο, 

ενημερωνόσουν για τα πάντα, δηλαδή και η μεταβατική περίοδος ήταν τέτοια 

που είχες όλο το χρόνο μπροστά σου και γνώριζες τα πάντα. Δεν σου έκρυψε 

κανείς τίποτα και δεν θα έχει και λόγο να το κάνει αυτό γιατί είναι αναπτυξιακό 

έργο, αφορά το Δήμο, άρα δεν τίθεται θέμα ότι δεν είμαστε εμείς, δεν είστε 

εσείς. Δηλαδή υπήρχε μετάβαση, υπήρχε καθημερινή επαφή με εσένα, με τις 

Υπηρεσίες του Δήμου. Βεβαίως υπήρχε και εκπρόσωπος της προηγούμενης 

Δημοτικής Αρχής από την πλευρά σας στην Επιχείρηση που γνώριζε, όμως μην 

αφήνουμε να εννοηθούν πράγματα, τα οποία δεν είναι σωστά. Δηλαδή είπε 

κάποιος ότι άκουσα ότι έκλεισε κλπ. Ας μας απαντήσει εγγράφως. Εγγράφως 

όλα, αν θέλουν και αυτοί να είναι τυπικοί απέναντι σε εμάς. Γιατί αυτό αφήνει 

υπονοούμενα προς άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μας απαντήσει εγγράφως ο ιδιώτης που δεν τον έχετε 

πληρώσει 20.000; 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Είναι 10.000 όχι 20.000.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που δεν τον έχετε πληρώσει λοιπόν να μας απαντήσει 

εγγράφως ο ιδιώτης και για άλλα πράγματα αλλά να μην το ανοίξω το θέμα.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Να το ανοίξεις Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να μου κουνήσετε εμένα το δάχτυλο, να μου πείτε για 

την ΑΕΠΟ που σας ζήτησε τροποποίηση γιατί αυτές είναι τροποποιημένες 

ΑΕΠΟ.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Είναι βεβαίως από τις 26/2ου.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και είναι από 20 Ιουλίου εάν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω 

μπροστά μου, είναι ΑΕΠΟ της Νέας Επιδαύρου έτοιμη και δεν κάνατε ποτέ αν 

κάνετε τον κόπο να πάτε στην Τρίπολη να βρείτε τον φάκελο; Να μας 

κουνήσετε και το δάχτυλο; Που μόλις πήγα μέσα σε τρεις μέρες οι άνθρωποι 

το ανεβάσανε και πήραμε την ΑΕΠΟ στα χέρια μας; Έτσι γίνονται οι δουλειές. 

Από το τηλέφωνο, μου έδωσε χαρτί ο άλλος και δεν ξέρω τι σου είπε εσένα 

και του χρωστάμε και 20.000 και θα μας το πει και εγγράφως να τον δείρουμε 
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κιόλας δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Εσείς λοιπόν δεν είχατε σχεδιασμό για το 

επόμενο βήμα. Ξεκινάγατε λέγατε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Και 

δεν το κάνατε ποτέ. Πού βρίσκεται λοιπόν το κολυμβητήριο που μου το είπατε 

και στον απολογισμό; Πού βρίσκεται το κολυμβητήριο ξέρετε; Στις σκέψεις 

βρισκόταν εδώ πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Προχώρησε ποτέ;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Κάνετε λάθος.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να πάμε να το δούμε; Κάνατε ποτέ δελτίο; Κάνατε 

δελτίο; Δελτίο κάνατε; Όχι είναι η απάντηση. Το τι θα κάνω εγώ το ξέρω και 

πολύ καλά και θα γίνουν τα έργα. Εσείς δεν ξέρετε τι θα κάνετε. Το τι θα 

κάνω εγώ θα το δούμε στο αποτέλεσμα γιατί θα τα τελειώσουμε. Το κομμάτι 

το δικό σας να λέτε θα, θα, θα και δεν προχωρήσατε βήμα. Γιατί δεν υπήρχε 

άνθρωπος να το τρέξει. Εμείς λοιπόν κοιτάμε το επόμενο βήμα. Και θα δείτε 

πόσα από αυτά που λέγατε θα ολοκληρωθούν τώρα. Δεν σας έφταιγε κανείς. 

Να πηγαίνατε να κάνετε σύμβαση για τις παιδικές χαρές μέσα στο καλοκαίρι. 

Σας πείραξε που το κάναμε τώρα γιατί δεν πήγατε ποτέ να τις πάρετε. Τα 

αφήνατε όλα στη μέση. Όλα. Όλα στη μέση. Τα αφήσατε λοιπόν όλα στη 

μέση και τώρα σας πειράζει που τα έργα προχωράνε και θα τελειώσουν.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δήμαρχε ευχή όλων μας είναι τα έργα να προχωράνε και να 

τελειώσουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Είναι ευχή όλων αυτό. Όμως μην 

συνεχίζεις και λες ανακρίβειες.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι ανακρίβειες.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Πριν συνεχίσουμε για τις παιδικές χαρές να σου πω;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν λέω ανακρίβειες.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Μα κάτσε τώρα δηλαδή ερχόμαστε εδώ μέσα, τι; Να ακούμε 

εσένα να μας λες αυτά που λες εσύ; Όχι, δεν είναι έτσι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μάθετε να ακούτε, έτσι έμαθα και εγώ.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Επειδή μιλάς τελευταίος δεν θα λες και ανακρίβειες. Γιατί αν 

θέλεις να μιλήσουμε για τις παιδικές χαρές… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη… 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά κάνετε διάλογο τώρα.  
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κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν ήρθα εδώ πέρα ούτε να τσακωθούμε, ούτε τίποτα. Δεν 

έχουμε προσωπικά θέματα. Δήμαρχε για τις παιδικές χαρές αφού το θέτεις 

έτσι ξέρεις πολύ καλά τι έγινε. 11/2ου ήταν η δημοπρασία. Πήγε ένα μήνα 

πίσω για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν θυμάμαι και εγώ, προκύπτει ζήτημα, για 

να τα λες τα πράγματα όπως έχουν, προκύπτει ζήτημα με τους δύο 

ανθρώπους που δώσανε τις προσφορές, κάνει προσφυγή ο ένας στη μία 

Υπηρεσία, η οποία δεν υφίσταται. Γιατί δεν υφίσταται; Γιατί πέσαμε σε 

προεκλογική περίοδο, είχε καταργηθεί, δεν είχε μάλλον συσταθεί καν η 

Επιτροπή αυτή, που δεν ήταν από το Δήμο, ήταν Επιτροπή από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, δεν ήταν δική μας εδώ ή της Περιφέρειας, η οποία Επιτροπή 

αυτή συστάθηκε τον Αύγουστο. Δηλαδή τώρα κάτσε έλεος. Εγώ δεν είπα ότι 

μας πείραξε το να υλοποιήσεις το έργο, μακάρι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το υλοποιώ εγώ το έργο. Όλα τα έργα έχουν συνέχεια.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εμένα με ενοχλεί να μην λες ανακρίβειες.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμένα με ενοχλεί που κυβερνήσατε 9 χρόνια και έρχεσαι να 

μου πεις στους 3 μήνες που έχουμε στη ΔΕΥΑ, φταις εσύ για τους 

Βιολογικούς. Όταν έχουμε ρίξει τα χιλιόμετρα της ζωής μας για να μην 

απενταχθούν και το ξέρετε πολύ καλά ότι θα τα πετάγανε έξω. Αλλά τέλος 

πάντων, επειδή αυτό δεν έγινε και δεν θα γίνει, γιατί το πολεμάμε, μας 

ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Αυτό μας ενδιαφέρει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τότε μην μου λες όμως ότι έχεις ευθύνη.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εμένα σου είπα τι με ενδιαφέρει. Να μην λες ανακρίβειες. Εγώ 

θα δεχτώ και τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει και τις ενέργειες όποιες και να 

είναι αυτές, τις οποίες πραγματικά είναι προς όφελος της κοινωνίας αλλά να 

μην λέμε ανακρίβειες.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσουμε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας πηγαίνατε λοιπόν τις παιδικές χαρές τον Αύγουστο, να 

πατάγατε εκείνο το ρημαδοκουμπί, που ήταν ηλεκτρονική δημοπρασία και να 

το είχατε κάνει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά δεν πατάγατε εδώ πέρα 

κανένας. Δεν πατάγατε και αυτό ήταν το πρόβλημα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση;  
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κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Τοποθέτηση τώρα κάνουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε πάμε στις τοποθετήσεις λοιπόν.   

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εγώ ήθελα να απαντήσω λίγο στο Δήμαρχο ότι αυτή τη 

στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι είναι Δήμαρχος και δεν πρέπει να κάνει 

αντιπολίτευση στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ο ρόλος είναι άλλος. Όταν 

εγώ έκανα ερώτηση στον κύριο Παύλου για τους Βιολογικούς πριν ένα μήνα, ο 

ίδιος μας είπε ότι μάλλον θα χαθούν. Τώρα για τα ΑΕΠΟ εάν πήγε προχθές δεν 

του φταίμε εμείς. Ο Δήμαρχος ο προηγούμενος που ήταν και Πρόεδρος στην 

Επιχείρηση, δεν φταίμε εμείς. Εντάξει, μην ειρωνεύεστε. Όταν εσείς έχετε 

αναλάβει, άσε το Σεπτέμβρη, Δήμαρχος εκλέχτηκες από το Μάιο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι και άσχετος της διαδικασίας.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Περίμενε και μην μου απαντάς.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι και άσχετος της διαδικασίας.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί δεν με προστατεύεις Πρόεδρε;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς εάν πρέπει να σε προστατεύσει ο Πρόεδρος δεν 

έπρεπε να σε αφήσει να μιλήσεις. Τοποθετήσεις κάνατε πριν.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι, θα τα ακούσεις τώρα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα τα ακούσω από εσένα;  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, από εμένα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μου πεις εσύ; Να τα ακούσω εγώ από εσένα;  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αν ο κόσμος ήξερε αν είμαι Αντιδήμαρχος αυτό φαίνεται, 

επί τέταρτη τετραετία. Αυτό φαίνεται.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …αλλά βάζετε χέρι στο Συμβούλιο.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν βάζω χέρι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς δεν βάζετε; 

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο Δήμαρχος ο προηγούμενος… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήτησες το λόγο, σου δίνω το λόγο. Λοιπόν; Τώρα θα μου 

πεις και τι θα κάνουμε κιόλας. Περίμενε, επί της διαδικασίας είναι λάθος που 

σου δίνω το λόγο και μου βάζεις και χέρι ότι δεν σου δίνω το λόγο.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επί της διαδικασίας εσύ κρατάς σωστά το ρόλο;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε δεν σας δίνω το λόγο κύριε Οικονόμου.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τοποθέτηση θέλω να κάνω.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ κάνετε διάλογο, δεν κάνετε τοποθέτηση εσείς.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, να με αφήσεις να μιλήσω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελευταίος μιλάει ο Δήμαρχος. Εσείς το έχετε ψηφίσει από 

ό,τι είδα.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τι σημασία έχει; Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι τι σχέση έχει; Δεν ξέρετε τι ψηφίσατε; 

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα με αφήσετε;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε τι; 

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να τοποθετηθώ σ’ αυτό που θέλω να πω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διάλογο δεν θέλω να κάνεις.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ κάνω διάλογο; Πλάκα κάνεις;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πλάκα κάνεις; 

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εσύ δεν με αφήνεις να μιλήσω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θα ανοίξουμε, κόντρες θα κάνεις εδώ;  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί εγώ κάνω κάποια κόντρα;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ τι κάνεις τώρα;  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα ερμηνεύεις όπως θέλεις. Επί της ουσίας τώρα. Ο 

Δήμαρχος ο προηγούμενος ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης 

παραιτήθηκε από 1η Οκτωβρίου. Εσείς δεν απαντήσατε ποτέ είτε κάνατε δεκτή 

είτε δεν την κάνατε, από τη στιγμή που δεν απαντήσατε ήταν σαν να την 

κάνατε δεκτή. Όταν εγώ ρώτησα το Δεκέμβριο για το θέμα το Βιολογικό, 

πήρα μία απάντηση. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος συνεχίζει, ο Δήμος μάλλον 

συνεχίζει τη θητεία του από τον επόμενο Δήμαρχο, δεν σημαίνει ότι επειδή 

σταμάτησε ο προηγούμενος Δήμαρχος θα σταματήσουν τα πάντα. Μπορεί 

κάποια να μην γίνανε σωστά. Δεν λέμε εμείς ότι γίνανε όλα σωστά. Από εκεί 

και πέρα ο κύριος Παπαδόπουλος που λέει ότι δεν πληρώθηκε τα 20.000, πώς 

θα πληρωθεί αφού ακόμα δεν έχει τελειώσει τη δουλειά του;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτόπουλος.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Φωτόπουλος, τέλος πάντων. Όσα και να είναι. Εμείς επί 

της ουσίας και αυτό που θέσαμε θέμα και ρώτησε ο επικεφαλής ο κύριος 

Τσιλογιάννης είναι να μην χαθεί το έργο. Τώρα άμα κάποιος έκανε σωστά τη 
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δουλειά ή δεν την έκανε, γι’ αυτό εκλεχτήκατε να τη διορθώσετε ότι δεν έχει 

γίνει σωστό. Αυτό προσπαθώ να πω εγώ. Ότι τα πάντα συνεχίζονται.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη τοποθέτηση; Κύριε Μπουρδάκο; Ο κύριος Μπουρδάκος 

πρώτα και μετά εσείς.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Και στο θέμα των 

Βιολογικών και στο θέμα του Αναβάλου βλέπουμε ότι συγκεκριμένα 

προβλήματα προκαλούνται από τους εργολάβους, δεν είναι τυχαίο, σε όλα τα 

μεγάλα έργα θα δείτε ότι οι εργολάβοι κάνανε τη δουλειά τους, πληρώνονται 

κανονικά και τα έργα μπορεί να μην γίνουν και καθόλου και επίσης να πούμε 

ότι υποστηρίζουμε και εμείς τα δίκαια αιτήματα των αγροτών όσον αφορά τις 

κατώτατες τιμές, το αφορολόγητο πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα που είπαν 

πριν και θεωρούμε ότι θα πρέπει να το συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

επόμενη Συνεδρίασή του. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε 

στους αγρότες γιατί ξέχασα να το πω πριν στις τοποθετήσεις. Απλά θα πρέπει 

αυτό να είχε γίνει με έγγραφο, τα αιτήματα δηλαδή που ακούστηκαν εδώ να 

υπήρχαν εγγράφως,  να μπορούσαν κάποια να μπουν και θέμα Δημοτικού 

Συμβουλίου για υποστήριξη. Τώρα το ζήτημα είναι η συμπαράσταση. Άρα το 

Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πει απόψε ότι κάνουμε συμπαράσταση στην 

κινητοποίηση που γίνεται στις 27/1ου. Αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παύλου.  

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Να σας κάνω μία ενημέρωση για τη ΔΕΥΑ, επειδή οι 

περισσότεροι δεν έχετε πατήσει εκεί ούτε για να πληρώσετε λογαριασμό. 

Παραιτήθηκε ο πρώην Δήμαρχος 1η Οκτώβρη, το είπαμε και την άλλη φορά, 

υπήρχε Αντιπρόεδρος. Τέλος πάντων. Εκτός από τους Βιολογικούς και τις 

γεωτρήσεις, που και οι γεωτρήσεις ακυρώθηκαν γιατί οι διαδικασίες ήταν 

λάθος και τώρα έχουμε να ξανατρέξουμε τις διαδικασίες από την αρχή. 

Έχουμε να απαντήσουμε και σε αιτήματα πολιτών από το 2017, έχουμε να 

βρούμε ρολόγια και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στο 

σύστημα, που έχουν πάρει ρολόι από το 2007 και δεν έχουν πληρώσει ποτέ. 
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Αυτά έχουμε να κάνουμε, πέρα από τους Βιολογικούς, τις γεωτρήσεις και ό,τι 

άλλο είναι. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; Τοποθετήσεις.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να τοποθετηθώ στον κύριο Παύλου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις γενικώς, όχι στον κύριο Παύλου.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ούτε λογαριασμό, το είπε λίγο ειρωνικά. Δυστυχώς εμένα ο 

προηγούμενος λογαριασμός ήρθε διπλός, είχε πληρωθεί και ξαναήρθε. Κατά 

λάθος βέβαια, εντάξει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε λεφτά εσείς μάλλον γι’ αυτό. Τοποθέτηση. Όχι, να 

μιλήσει ο Δήμαρχος για να προχωρήσουμε στα θέματα. Παρακαλώ κύριε 

Δήμαρχε.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιλάμε γι’ αυτό, αυτό είναι. Απάντηση σε αυτό. Τώρα 

μιλάμε για όλη την Επιχείρηση. Ρωτήσαμε για Βιολογικούς να δούμε από 

ενδιαφέρον τι γίνεται και φτάσαμε… 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το άνοιξα εγώ κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη να σταματήσουμε για να ολοκληρώσουμε 

να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τσιλογιάννη. Δεν το άνοιξα εγώ. 

Πρέπει να κρατάμε, κάποιες φορές δεν είναι θέματα ημερήσιας διάταξης ή 

θέματα που συζητάμε για να πούμε και μία κουβέντα παραπάνω. Η διαδικασία 

των ερωτήσεων και των τοποθετήσεων είναι συγκεκριμένη και πρέπει να την 

κρατάμε. Ο Πρόεδρος για λόγους ευγένειας τέλος πάντων αφήνει τον κόσμο 

να μιλήσει και καλά κάνει αλλά μέχρι ένα σημείο. Εγώ λοιπόν για να το 

κλείσουμε αυτό και πολλές φορές με κατηγορεί και ο φίλος μου ο 

Μπουρδάκος, ποτέ δεν είπα ότι δεν έχει συνέχεια ένας Δήμος. Έχει συνέχεια ο 

Δήμος και στις υποχρεώσεις του και στα προβλήματά του αλλά και στα καλά 

του. Εγώ όμως βάζω ένα άλλο θέμα και αυτό έβαλα. Παίρνουμε εδώ 

αποφάσεις για εντάξεις έργων ή για οτιδήποτε άλλο, κανείς δεν τις 

παρακολουθούσε, πέρναγε ο καιρός και ξαφνικά τώρα που κάτι πάει να γίνει 

συζητάμε αν καθυστερήσαμε 10 ημέρες. 15, αν πρέπει να το κάνουμε αυτό ή 

δεν πρέπει. Εγώ λέω ότι εμείς τα κοιτάμε τα πράγματα και θα κριθούμε στο 

αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα θα είναι θετικό γιατί θα τα κάνουμε. Το να 
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παίρνουμε αποφάσεις ότι θα κάνουμε κάτι και να μην κοιτάμε το επόμενο 

βήμα μας οδήγησε εδώ που είμαστε. Και λέω τι να κάνουμε; Έχει ευθύνη 

αυτός που διοικεί, όπως και εγώ θα έχω ευθύνη σε 4 χρόνια να μου 

καταλογίσετε το οτιδήποτε στη θητεία μου. Δεν κατάλαβα. Από εκεί και μετά 

όμως και κάποιοι, οι οποίοι έχουν παίξει ένα ρόλο όχι μόνο Δημοτικού 

Συμβούλου αλλά και Αντιδημάρχου και οτιδήποτε άλλο, ας αναλογιστούν και 

αυτοί πώς δρούσαν και πώς δουν τώρα οι Αντιδήμαρχοι. Πού είναι; Αν είναι 

δίπλα σε προβλήματα, αν τρέχουν να φέρουν χρήματα, αν κοιτάνε τις 

διαδικασίες. Εντάξει, μην νομίζετε, εγώ δεν λέω ότι παραλάβαμε το χάος και 

το ένα και το άλλο που λένε εύκολα όλοι. Όμως κάποια στιγμή θα τα πούμε τι 

παραλάβαμε. Θα τα πούμε όλα. Και για τα αυτοκίνητα και γιατί δεν 

πληρώναμε 3-4 χρόνια κάτι 600άρια χωρίς να υπάρχει λόγος και όλα, θα τα 

πούμε μετά όταν θα έρθει η ώρα τους. Εκεί ποιος έχει ευθύνη; Ο άγνωστος χι; 

Όχι, εσείς είχατε ευθύνη. Καλώς ή κακώς ο προηγούμενος Δήμαρχος δεν 

κατέβηκε στις εκλογές. Όσο εσείς παίρνετε λοιπόν το μέρος της 

προηγούμενης Δημοτικής Αρχής γιατί ήσασταν μέλη της Δημοτικής Αρχής, 

εσείς θα επωμίζεστε και τις ευθύνες. Τι να κάνουμε τώρα; Θα μάθετε να 

ακούτε και λίγο. Δεν πειράζει και εμένα δεν μου άρεσε που καθόμουν από 

κάτω και μίλαγε τελευταίος ο Δήμαρχος. Τώρα θα μιλάω εγώ τελευταίος. Έτσι 

είναι η διαδικασία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε. Υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας 

διάταξης. Το 1ο θέμα το οποίο ήρθε χθες, πρόκειται για την εξέταση αιτήματος 

του ΝΠΙΔ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου περί 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΕΠ και Δήμου για 

αντιμετώπιση αναγκών.     

                               

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: «Εξέταση αιτήματος του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου περί σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΕΠ και Δήμου για 

αντιμετώπιση αναγκών» 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα αφορά στην «Εξέταση αιτήματος του Δ.Σ. του 

ΝΠΙΔ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου περί σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΕΠ και Δήμου για αντιμετώπιση 

αναγκών». 

          Η προγραμματική σύμβαση δεν αλλάζει σε τίποτα σε σχέση με τα 

προηγούμενα, θα σας δώσω, έχω βγάλει φωτοτυπίες, θα σας τη δώσω τώρα, 

θα σας το μοιράσω. Να ψηφίσουμε να δούμε αν θέλουμε να συζητηθεί. 

Υπάρχουν τρία θέματα. Θέλετε να τα διαβάσω και τα τρία και να ψηφίσουμε 

για όλα μαζί ή για ένα – ένα; Πώς θέλετε; Ένα- ένα; Δεν είναι και τα τρία στην 

Επιχείρηση, τα δύο πρώτα είναι της Επιχείρησης και το ένα είναι ξεχωριστό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω να συζητηθεί το 1ο θέμα γιατί  έληγε η 

προγραμματική με τη λήξη της θητείας 31/10/2019. Άρα νομίζω ότι πρέπει να 

πάρουμε απόφαση σήμερα για να τη βάλει και το Διοικητικό Συμβούλιο την 

Παρασκευή που έχει Συμβούλιο στη ΔΕΥΑ και να προχωρήσουμε. Είναι σε 

δεινή θέση η Επιχείρηση, το γνωρίζετε όλοι και θα πρέπει και εμείς σαν Δήμος 

οποιαδήποτε βοήθεια που μπορούμε να τους δώσουμε, να τους τη δίνουμε 

απλόχερα για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε εάν θέλουμε να συζητηθεί το 1ο θέμα εκτός 

ημερησίας διάταξης. Πόσοι θέλουν να συζητηθεί; Ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος 

Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, η κυρία Τουρλούκη, η κυρία Σμυρλή, ο κύριος 

Μαργιόλας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Ρώτας, η κυρία Διδασκάλου, ο 

κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση. Η παλιά είναι, δεν έχει αλλάξει 

τίποτα. Άλλωστε σας το έχω δώσει μπροστά, είναι ακριβώς η ίδια, δεν 

αλλάζουμε κάτι. Άρα να προχωρήσουμε στο να συζητήσουμε το θέμα;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είμαστε ενημερωμένοι γι’ αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εκτός ημερησίας γι’ αυτό και άλλωστε…απλά  Γιάννη 

εμάς μας ήρθε χθες. Μας ήρθε χθες και αυτοί έχουν Συμβούλιο, δεν ξέρανε ότι 

έπρεπε να περάσει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κοιτάχτε, εάν δεν το πάρουμε σήμερα, θα πάρει η ΔΕΥΑ 

μεθαύριο απόφαση και εμείς θα πάμε στο επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο. Η 

ουσία της προγραμματικής είναι ότι προσφέρουμε στη ΔΕΥΑ τις υπηρεσίες μας 
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τεχνικές, οικονομικές ή διοικητικές όταν αυτό χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή δεν 

υπάρχει Τεχνική Υπηρεσία στη ΔΕΥΑ, οτιδήποτε μελέτη περνάει από τη δικιά 

μας Τεχνική Υπηρεσία. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά, να υπογράφουν οι δικοί μας 

μηχανικοί. Θέλετε να το δούμε πιο αναλυτικά και να δούμε κάποιες 

λεπτομέρειες;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε ή άλλως μπορούμε να το διαβάσουμε σε όλους αυτή τη 

στιγμή αν θέλετε. Είχαμε σταματήσει λοιπόν στο αν θέλουμε, ποιοι ψηφίζουν 

να προχωρήσει το θέμα. Κύριε Μπουρδάκο εσείς τι ψηφίζετε;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να πάει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίζετε λοιπόν για σήμερα. Κύριε Ταμπουρατζή; Ναι. 

Κύριε Σαρρή; Όχι; Εσείς τι λέτε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο επικεφαλής, εσείς πείτε μας.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχηγού παρόντος.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ λέω ότι δεν είναι έκτακτο θέμα, να πάει στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να το δούμε τέλος πάντων, αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη Κώστα; Ψηφίζει ναι. Εγώ ναι. Οπότε η 

πλειοψηφία είπε ναι. Η πλειοψηφία είπε να συζητηθεί. Οι παρόντες είπαν να 

προχωρήσουμε.  

           Η ΔΕΥΑ Επιδαύρου με το 88/22-1-2020 έγγραφο της μας αναφέρει 

ότι: Η επιχείρησή μας εδώ και δύο χρόνια, λόγω απόλυσης δύο εργαζομένων, 

έχει πρόβλημα με την εύρυθμη λειτουργία της. Στις 6 Απριλίου 2018 είχαμε 

υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Επιδαύρου για διοικητική, 

οικονομική και τεχνική υποστήριξη, η οποία έληξε στις 31/12/2019. 

           Επειδή το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού εξακολουθεί να υφίσταται 

και θα υφίσταται για μεγάλο ακόμη διάστημα, παρακαλούμε να δοθεί 

παράταση της σύμβασης μέχρι 31/12/2021. 

           Για τους λόγους αυτούς μας ζητεί να εξετάσουμε το αίτημα και  να 

τεθεί προς συζήτηση σε Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί η 

προγραμματική σύμβαση. Το σχέδιο έχει μοιραστεί. Είναι το ίδιο, δεν έχει 

αλλάξει σε τίποτα άλλο από αυτό που είχε ψηφιστεί στις 6/4/2018 απλά 

ουσιαστικά θα το υπογράφει άλλος Πρόεδρος και άλλα ονόματα. Θέλουμε 
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κάποιες διευκρινίσεις πάνω στην προγραμματική σύμβαση; Υπάρχει άλλη μία. 

Υπάρχει κάποιος που θέλει; Κύριε Γαλάνη. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι. Στο άρθρο 6 λέει η διάρκεια της παρούσης 

σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται η 

31/12/2019. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης 

μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για ένα ακόμα έτος μετά από 

σχετική απόφαση των συμβαλλόμενων μερών. Την έχουν βάλει για 2 χρόνια.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αυτό ήθελα να πω Δήμαρχε και γι’ αυτό ζήτησα το λόγο, να το 

κάνουμε μέχρι 31/12/2020. Είναι ένας χρόνος και βάσει του άρθρου 6 είμαστε 

και μέσα στα πλαίσια του νόμου που προβλέπεται και μέσα σε ένα χρόνο το 

βλέπουμε. Δεν είναι ένας μήνας, που σε ένα μήνα κάτι θα προκύψει, είναι ένας 

χρόνος.  

κ. ……………..: Το θέμα το δικό μας τώρα είναι ότι θέλουμε να κάνουμε 

τεχνικές περιγραφές και δεν μπορούμε να τις κάνουμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Ναι, συμφωνώ Πρόεδρε αλλά είναι για ένα χρόνο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα να αλλάξουμε την εισήγηση.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Ενεργοποιούμε το άρθρο 6 της υπάρχουσας, εγώ πιστεύω ότι 

πρέπει να λέει η απόφαση και τελειώνει εδώ. Τίποτα άλλο. Με την παράταση 

αυτή του ενός έτους.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όπως θα πρέπει από τη ΔΕΥΑ να υπάρχει δέσμευση ότι 

θα προχωρήσει σε Γενικό Διευθυντή.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι πολιτική απόφαση αν πάρει Γενικό Διευθυντή η 

ΔΕΥΑ. Πολιτική δέσμευση εδώ;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να δεσμευτεί. Ο Πρόεδρος το κάνει αυτό, δεν το κάνει 

το Διοικητικό Συμβούλιο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να δεσμευτεί.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είναι απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει 

να προσλάβει κάποια στιγμή. Αλλιώς ας έρθει η Ύδρευση στο Δήμο. Εγώ το 

έχω βάλει σαν θέμα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε… 
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κ. …………….: Επειδή σε αυτό που διαβάσατε τώρα αναφέρεται ότι το 

πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη υπαλλήλων μετά την απόλυση 

των δύο υπαλλήλων. Δηλαδή άμα είχαμε τους υπαλλήλους αυτούς… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αναφέρει ο Πρόεδρος έτσι; Εγώ διαβάζω την… 

κ. ……………..: Άμα υπήρχαν οι υπάλληλοι αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν 

τις τεχνικές περιγραφές; Η μία ερώτηση που έχω. Και η άλλη ερώτηση είναι 

υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για προσλήψεις ώστε να καλύπτονται αυτές οι 

ανάγκες που είναι πάγιες στην Επιχείρηση; Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Παύλου.  

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Ναι, αν υπήρχε το προσωπικό θα μπορούσαμε να κάνουμε 

τεχνικές περιγραφές. Έχει γίνει προγραμματισμός, έχουμε στείλει αίτημα για 

προσλήψεις, μας είπαν ότι μπορεί να πάρει και δύο χρόνια να έρθει ο 

υπάλληλος, πήγαμε να το βάλουμε μάλιστα να πάρουμε απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου μεθαύριο αλλά τη βρήκαμε ξεχασμένη σε ένα συρτάρι από πέρυσι 

από το ’18 μία απόφαση,  δεν την είχαν στείλει ποτέ, τη στείλαμε εμείς τώρα 

επικαιροποιημένη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα να προχωρήσουμε να ψηφίσουμε για μέχρι τις 

31/12/2020, ενεργοποίηση του άρθρου 6, ό,τι έλεγε το άρθρο 6 της 

προηγούμενης προγραμματικής. Μέχρι 31/12/2020. Ποιοι ψηφίζουν; Ο κύριος 

Μαγγέλης, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, η κυρία Τουρλούκη, η κυρία 

Σμυρλή, ο κύριος Μαργιόλας, ο κύριος Κουστένης. Ομόφωνα όλοι;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς παρών.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν. Παρών ο κύριος Μπουρδάκος.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο  ΕΗΔ : «Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Επιδαύρου “Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης » 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα αφορά στον «Έγκριση απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Επιδαύρου “Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ». 

        Να ψηφίσουμε εάν θέλουμε να συζητηθεί το θέμα πρώτον. Δεν 

πρόκειται για αναπροσαρμογή, δεν έχει γίνει, είναι όπως έγινε και για την 

προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει. Είναι τυπικό το θέμα, δεν έχει γίνει 

αλλαγή στα τέλη, όσοι θέλουμε να ψηφιστεί αυτό το θέμα να προχωρήσουμε 

σε ψηφοφορία.  

κ. ……………….: Να ρωτήσουμε. Δεν μας εξηγείτε το επείγον.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επείγον νομίζω το έχετε, για τον προϋπολογισμό δεν είναι;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκ παραδρομής δεν είχε μπει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παύλου.  

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Είναι για το τυπικό κομμάτι, δεν έχουν γίνει αναπροσαρμογές. 

Απλά για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός ήταν προϋπόθεση. Τέλος πάντων, το 

ξεχάσαμε, δεν το γνωρίζαμε γιατί θεωρήσαμε επειδή δεν αλλάζουν, δεν 

χρειάζεται αλλά μας είπαν ότι χρειάζεται και γι’ αυτό το φέραμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Μπουρδάκο πέστε μας τι θέλετε; Ερώτηση;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Όχι, να τοποθετηθώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δούμε αν θα το συζητήσουμε πρώτα.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Για το αν θα το συζητήσουμε θέλω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πέστε μας.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Λέω αυτή η διαδικασία προβλέπεται να πάρουμε πάλι 

απόφαση, ας παραμείνουν τα ίδια δημοτικά τέλη, προβλέπεται κανονικά όπως 

κάναμε και στα δημοτικά τέλη. Παρόλα αυτά το ζήτημα είναι ότι αν εμείς 

θέλουμε να κάνουμε άλλη πρόταση, είτε να αυξηθούν, είτε να μειωθούν, είτε 

να μην υπάρχουν καθόλου δημοτικά τέλη, πώς θα την κάνουμε σε εκτός 

ημερησίας; Δεν γίνεται με αυτή τη διαδικασία, οπότε δεν δεχόμαστε να μπει 

εκτός ημερήσιας.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ επικυρώνεις την απόφαση της ΔΕΥΑ είτε δεν πληρώσεις, 

είτε όχι, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε εμείς. 

Εάν την αλλάξουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να τη στείλουμε στη 

ΔΕΥΑ και η ΔΕΥΑ να μας τη στείλει μετά πάλι. Επικυρώνουμε ναι ή όχι.  
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κ. ΠΑΥΛΟΥ: Την έχει πάρει την απόφαση η ΔΕΥΑ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Γαλάνη Αθανάσιε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Άρα αυτό θέλω να πω, έχεις βάλει λάθος το θέμα και γι’ 

αυτό δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Το θέμα που έβαλες είναι 

αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ήταν το θέμα της ΔΕΥΑΕΠ. Εμείς έγκριση παίρνουμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Εμείς καλούμαστε να ψηφίσουμε αν θα μπει ένα θέμα προ 

ημερησίας διάταξης. Ποιο είναι αυτό το θέμα; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την απόφαση που έχει πάρει, εμείς πρέπει να την εγκρίνουμε. 

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Που προβλέπει τι; Δεν πρέπει να ξέρουμε;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  “Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης’’ ήταν η 

απόφαση.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Ναι αναπροσαρμογή. Δηλαδή θα γίνει αναπροσαρμογή λέω 

εγώ. Δεν είναι έτσι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διαβάσω όλη την εισήγηση που έχει κάνει; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Όχι, δεν είναι θέμα να το διαβάσεις όλο. Δύο γραμμές 

είναι. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Επιδαύρου περί μη αύξησης των τελών για το 2020.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει με το 18/10-1-2020  έγγραφό της η ΔΕΥΑ Επιδαύρου 

μας στέλνει την 141/18-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία μας 

ενημερώνει ότι η τιμολογιακή πολιτική δεν θα μεταβληθεί  για το οικονομικό 

έτος  2020. Αυτό. Ούτε εμείς θα κάνουμε την αναπροσαρμογή εδώ, ούτε 

τίποτα άλλο. Εμείς εγκρίνουμε την απόφαση που έχει πάρει το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

        Παρακαλώ να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία πόσοι θέλουμε να 

προχωρήσουμε σε συζήτηση του 2ου θέματος. Ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος 

Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, η κυρία Τουρλούκη, ομόφωνα; Μην τα λέω ένα 

ένα. Ομόφωνα. Προχωράμε. Κύριε Μπουρδάκο; Ομόφωνα λοιπόν. Προχωράω 

λοιπόν στην εισήγηση. Ξαναδιαβάζω, με το 18/10-1-2020  έγγραφό της η 

ΔΕΥΑ Επιδαύρου μας στέλνει την 141/18-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. με την 
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οποία μας ενημερώνει ότι η τιμολογιακή πολιτική δεν θα μεταβληθεί  για το 

οικονομικό έτος  2020.  

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 1069/1980 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, η απόφαση αυτή πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

        Εισηγούμαστε την έγκριση της απόφασης και καλούμε  το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

        Αυτό το έγγραφο έχει έρθει σε εμάς χθες. Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνουμε να εγκρίνουμε την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή τελών και εύχομαι σε ένα χρόνο από 

τώρα, η εικόνα να είναι διαφορετική Πρόεδρε και να μπορούμε να πάμε και σε 

περαιτέρω μειώσεις στις ευπαθείς ομάδες και σε ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη πραγματικά, υπάρχει αλλά λέω να δούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε 

να κάνουμε. Γνωρίζετε όλη την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη 

ΔΕΥΑ, θα πρέπει όλοι να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας και να είμαστε τυπικοί και 

να λέμε και στον κόσμο να είναι τυπικός για να μπορέσουμε να προχωρήσουν 

και έργα που έχουν πολλά πολλά χρόνια να γίνουν.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος; Κύριε Μπουρδάκο εσείς θέλετε να μιλήσετε;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Θα θέλαμε να πούμε ότι εμάς η θέση μας είναι παρόμοια 

με αυτή που εκφράσαμε και για τα δημοτικά τέλη, ότι θα έπρεπε στην 

αναπροσαρμογή να υπάρχουν περισσότερες ελαφρύνσεις στις ευπαθείς 

ομάδες με ταυτόχρονη αύξηση στις μεγάλες επιχειρήσεις. Καταψηφίζουμε. 

Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψηφοφορία. Ομόφωνη ή όχι; Καταψηφίζει ο 

κύριος Μπουρδάκος. Οι υπόλοιποι; Ομόφωνα. Άρα κατά πλειοψηφία.    

 

 

ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ :« Καθορισμός του είδους συναλλαγών του Υπόλογου 

Διαχειριστή των τηρούμενων λογαριασμών του Δήμου Επιδαύρου» 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα αφορά στον «Καθορισμός του είδους συναλλαγών 

του Υπόλογου Διαχειριστή των τηρούμενων λογαριασμών του Δήμου 

Επιδαύρου». 

        Διαβάζω λίγο για να μπούμε λίγο στο θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Επιδαύρου με την προηγούμενη 205/2019 απόφασή του, όρισε νέο 

εκπρόσωπο των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί στα διάφορα πιστωτικά 

ιδρύματα την κα Κυριακή Χριστοφίλη Δημοτικό Ταμία του Δήμου Επιδαύρου. 

Η Τράπεζα EUROBANK με έγγραφό της μας ζητεί να αποφασίσουμε για το 

είδος των συναλλαγών και του προσώπου που θα της εκτελεί με ηλεκτρονική 

τραπεζική προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης 

γνωμάτευσης της. 

        Προτείνουμε τις εργασίες ηλεκτρονικής τραπεζικής να τις εκτελεί η 

υπάλληλος που έχει ήδη οριστεί με την 205/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και για απεριόριστο αριθμό συναλλαγών και καλούμε  το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

        Το έγγραφο αυτό ήρθε χθες, το έχω εδώ μπροστά μου, χθες 21/1/2020. 

Παρακαλώ πόσοι θέλουμε να ψηφίσουμε να συζητηθεί το θέμα; Δεν θα 

μπορέσει να κάνει τραπεζικές συναλλαγές. Το αυτονόητο δεν το εξηγούμε. 

Δηλαδή είναι αυτονόητο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Λέω μπορεί να είχαμε ένα λογαριασμό στην Eurobank ο 

οποίος να ήταν ανενεργός και να μην κάναμε τραπεζικές συναλλαγές από εκεί. 

Τι είναι αυτονόητο; Αν δεν μας ενημερώσει το Συμβούλιο; Εσείς μπορεί να τα 

ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε κύριε Μπουρδάκο; Παρακαλώ πόσοι 

θέλουμε να το συζητήσουμε, εάν είναι ομόφωνη ή όχι. Ομόφωνα λοιπόν. Την 

εισήγηση να την ξαναδιαβάσω πάλι; Νομίζω ότι το διάβασα το θέμα, να το 

ξαναδιαβάσουμε κύριε Γαλάνη; Όχι. Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία τότε 

αν δεν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Ομόφωνα;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ναι. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε 8 θέματα στην πρόσκληση.  

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Επιδαύρου», στο 

Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V με τίτλο 

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» » 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα αφορά στην «Υποβολή πρότασης με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, 

με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Επιδαύρου», 

στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V με τίτλο 

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 

για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» » 

        Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την πρόσκληση V με αρ. πρωτ. 

4721/23-01-2019, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο πρόσκλησης 

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 

για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». 

        Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων, με στόχο τη βελτίωση 

των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό. 

         Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, είναι επιλέξιμη κάθε 

είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά 
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και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων 

των δήμων (πχ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι 

αχρήστων, κ.λπ.). Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν σε στάσεις που 

προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές). 

         Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης, ο Δήμος Επιδαύρου προτίθεται 

να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: 

«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, 

με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Επιδαύρου», 

προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

         Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η προμήθεια και 

τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων με στόχο τη 

βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. 

         Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για: 

Α. την υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, 

με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Επιδαύρου», 

προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II», στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 

μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση 

των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της 

χώρας» 

Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις 

προενταξιακές ενέργειες για την υποβολή φακέλου. 

         Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να μην λέω μόνο τα άσχημα εδώ και τσαντίζονται εδώ οι 

φίλοι μου προηγούμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να πω ότι αυτό υπήρχε η 

πρόσκληση πλην όμως δεν είχε μέσα τις υπεραστικές. Με μία τροποποίηση 

που έγινε στο τέλος Δεκέμβρη, ενώ είχαμε πάρει απόφαση ως Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι θέλουμε να συμμετέχουμε, δεν μπορούσαμε ποτέ να μπούμε. 

Με μία τροποποίηση που έγινε τέλος Δεκέμβρη, έδωσε δυνατότητα σε 

υπεραστικές συγκοινωνίες όπως είναι τα ΚΤΕΛ να τοποθετήσουν στέγαστρα σε 
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στάσεις που είναι υπεραστικών συγκοινωνιών. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να 

το κάνουμε αυτό, άρα λοιπόν θα πάμε σε 10 καινούριες στάσεις με 20.000 

ευρώ προϋπολογισμό, έτσι είναι το πρόγραμμα, μέχρι τόσες δηλαδή, δεν θα 

είναι ίδιες με τις άλλες γιατί δεν περνάνε τις προδιαγραφές. Έχουν 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, δυστυχώς δεν θα είναι ίδιες με τις τελευταίες 

που πήραμε, καλό θα ήταν να ήταν αλλά δεν μπορούν να είναι, θέλω όμως και 

εσείς όσοι έτσι μπορείτε μα δείτε και ο καθένας στον τόπο του πού υπάρχει 

έτσι ζήτημα και με τις καινούριες στάσεις που βάλαμε αλλά να ξέρετε ότι αυτό 

που μας προβληματίζει είναι ότι πρέπει η στάση να υπάρχει στο ΚΤΕΛ. Το 

έγγραφο του ΚΤΕΛ για τη στάση είναι το 1994 το τελευταίο. Πολλές από 

αυτές που χρησιμοποιούμε τώρα, οι κυριότερες από αυτές που 

χρησιμοποιούμε τώρα δεν είναι εγγεγραμμένες στάσεις. Π.χ. Εδώ στο 

Λυγουριό του Τζανή δεν υπάρχει τέτοια στάση, δεν είναι. Στην Παλιά 

Επίδαυρο στο…που γίνεται η μεγάλη μεταφορά του κοινού, δεν υπάρχει 

στάση. Τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το κάνουμε, όπου εσείς νομίζετε ότι 

μπορούμε να βοηθήσουμε να βάλουμε στάση, που θα έχουμε αξία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εμείς υποβάλλουμε την τροποποιητική, τέλος πάντων 

παίρνουμε την απόφαση για να εντάξουμε το έργο. Θυμάμαι εμείς είχαμε 

κάνει έγγραφο στο ΚΤΕΛ, το οποίο δεν μας απάντησε ποτέ. Είναι ένα πολύ 

σοβαρό θέμα. Αδιαφορούν και πήγαμε και τοποθετήσαμε κάποιες στάσεις, 

προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το ΚΤΕΛ ουσιαστικά, τους δημότες βέβαια, 

δουλειά του ΚΤΕΛ είναι εν πάση περιπτώσει. Τώρα πού θα τοποθετήσουμε; 

Όπου βρούμε; Άρα πάλι δεν είναι νόμιμες. Αν συμβεί ένα ατύχημα;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι νόμιμες.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Έχουν στείλει; Εγώ αυτό ρώτησα. Κατάλαβα μήπως δεν 

στείλανε. Αυτό το παλιό από το ’94;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή, να αλλάξουμε τις 

στάσεις έτσι; Τώρα δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι στάσεις.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Οι περισσότερες ναι. Πρακτικά δηλαδή εξυπηρετούν αυτά 

εκεί. Επειδή μέσα το πρόγραμμα προβλέπει ότι μπορεί να γίνει και αναβάθμιση 

στο ήδη υπάρχον νομίζω. Δηλαδή σε κάποια σημεία μπορεί να θέλεις να 
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τοποθετήσεις wi-fi παράδειγμα. Παροχές. Μπορεί να διευρύνεις λιγάκι τις 

παροχές προς τους δημότες. Δηλαδή κάποια πράγματα, το ότι δεν θα είναι 

ίδιες, δεν είναι και κακό, μπορεί να είναι πιο μοντέρνο, κάτι διαφορετικό, τέλος 

πάντων, δεν ξέρω. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνούμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο θέλετε κάτι να πείτε; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς να πούμε ότι δεν διαφωνούμε με το έργο, έχουμε 

εκφράσει τος αντιρρήσεις μας με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 

τοποθετούμαστε πάλι παρόμοια, δηλαδή να γίνει το έργο χωρίς δανειοδότηση. 

Ευχαριστούμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς ψηφίζουμε τη δική μας πρόταση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι λοιπόν εκτός τον κύριο Μπουρδάκο, ο οποίος καταθέτει 

τη δική του πρόταση. Ο κύριος Παύλου είναι εδώ. Κατά πλειοψηφία.  

             

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική 

Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ για την εναλλακτική 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας » 

 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα αφορά στην «Τροποποίηση σύμβασης 

συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ για την 

εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας » 

        Με τις 69/2008, 78/2008 αποφάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Καποδιστριακού Δήμου Ασκληπιείου, ενέταξε αυτό στο Σύστημα Συλλογής 

εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης απορριμμάτων. Το ίδιο έπραξε το  

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Επιδαύρου με την 77/2008 απόφαση. 

        Στη συνέχεια υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ και των Δήμων Ασκληπιείου και Επιδαύρου 

ξεχωριστά, με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης, το 
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οποίο συνέχισε και ο Καλλικρατικός Δήμος Επιδαύρου και με την 12/2017 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επειδή ο Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει 

στην δαπάνη μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ υπογράφηκε 

σύμβαση ανέλαβε την δαπάνη αυτή η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης ΑΕ.  

        Ζητήσαμε την ανανέωση αυτής της σύμβασης  που έληξε στις 31-12-

2019  το αίτημα έγινε αποδεκτό προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα και 

η ΕΕΑΑ συμφωνεί να καταβάλει  30,00 € ανά τόνο, πλέον ΦΠΑ. 

        Από τα στοιχεία που διαθέτουμε από την μέχρι τώρα πορεία του 

προγράμματος στον Δήμο μας, μεταφέρουμε ετησίως στο ΚΔΑΥ Τρίπολης, 

550 τόνους ανακυκλώσιμων συμπεριλαμβανομένου του επιστρεφόμενου 

υπολείμματος. Επομένως, η προϋπολογιζόμενη πίστωση που θα διατεθεί στον 

Δήμο από την ΕΕΑΑ θα ανέλθει στο ποσό 16.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

3.960,00 € σύνολο 20.460,00 € και θα εγγραφεί στον ΚΑ 1213.002 πρ/σμού 

2020 ως έσοδο και ΚΑ 20-6277.001 ως έξοδο με τροποποίηση. 

        Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο όχημα για την μεταφορά των 

ανακυκλώσιμων, θα γίνει απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

        Επειδή η σύμβαση πρέπει να ανανεωθεί για το έτος 2020 θέτουμε 

υπόψιν σας το σχέδιο της τροποποιημένης σύμβασης και καλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκρισή του καθώς και για την 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. 

        Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς να πω ότι και με την αρμόδια Αντιδήμαρχο σε μία 

εβδομάδα έχουμε αλλάξει τρεις φορές τη σύμβαση, μας την έχουν αλλάξει. Η 

πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ήταν να πάμε στο 

Μπολάτι, σ’ αυτό που κάηκε και ήταν τελειωμένη η ιστορία. Εφόσον μπήκε η 

φωτιά πήραμε τηλέφωνο και ζητήσαμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στην 

Τρίπολη. Σας λέω τώρα το ιστορικό για να καταλάβετε τι έχει γίνει. Το 

δέχτηκα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήδη εγώ νομίζω ότι ο Δήμος 

Ξυλοκάστρου, εκεί που είναι ο Βλάσης εκεί ο Τσιώδος, σταμάτησε την 

ανακύκλωση. Δεν ξέρω εάν το είδες εσύ Γεωργία σήμερα. Γιατί; Γιατί δεν 
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μπορεί το εργοστάσιο αυτό να δεχτεί ανακυκλώσιμα. Αυτό που θα γίνει για να 

ξέρετε επί της ουσίας είναι θα πάμε σε μία απευθείας ανάθεση στον ιδιώτη, 

που το έχει ήδη για 4 μήνες και μετά θα κάνουμε διαγωνισμό. Επειδή δεν 

μπορούμε τώρα λόγω προϋπολογισμού να κάνουμε διαγωνισμό, θα το 

κάνουμε σε 4 μήνες. Αυτή ήταν η αρχική μας σκέψη και αυτό θα κάνουμε. 

Όποιος θέλει ας έρθει να πάρει τα ανακυκλώσιμα, με κριτήρια βέβαια και με 

πολλά άλλα. Τώρα θα συνεχίσουμε όπως είμαστε με τον ίδιο εργολάβο, ήδη 

έχει κάνει κάποια δρομολόγια, εγώ θέλω να επιστήσω  λίγο την προσοχή στο 

θέμα της ανακύκλωσης γενικότερα και θα πρέπει και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

να βοηθήσουν πάνω σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε ποιοτική ανακύκλωση, έχει 

σημασία μεγάλη, παίρνουμε να ξέρετε πάνω από 40% επιστρεφόμενα, δεν 

φταίμε βέβαια μόνο εμείς, δεν εξετάζουμε μόνο τα δικά μας απορρίμματα, 

εξετάζουν όλων. Αυτό μας δημιουργεί πρόσθετα κόστη. Εάν θέλουμε να 

συνεχίσουμε την ανακύκλωση, θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να γίνεται 

σωστά η ανακύκλωση. Ήδη προχωράμε και το κομμάτι της κομποστοποίησης, 

η οποία θα κινηθεί περισσότερο στο οικιακό – επαγγελματικό κομμάτι και όχι 

σε νέα γραμμή αποκομιδής απορριμμάτων. Αυτά προς το παρόν. Αν θέλετε 

κάτι να με ρωτήσετε ευχαρίστως. Και ήταν 25,00 ευρώ, το βάλανε 30,00. 

Αλλά δεν το αυξήσανε, το αυξήσανε γιατί υπήρχαν αυξημένα έξοδα και αυτοί 

παίρνουν τις τιμές αγοράς, γι’ αυτό βάζουν ό,τι και τότε που το είχαν βάλει 

25,00 τους είχε πει κάποιος, το θυμάται ο Γιάννης ότι θα τα πάρει με 25,00 και 

τελικά μας μείνανε όλα τα σκουπίδια.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το θέμα αφορά τη σύμβαση με την ΕΕΑΑ έτσι; Δεν 

αφορά τώρα ούτε τον εργολάβο. Οι μεταφορές καλύπτονται από το 30,00 

ευρώ τον τόνο;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα όχι. Στην απευθείας ανάθεση είναι 60,00 ευρώ. Ήταν 

80,00, μας το έκανε 60,00 τον τόνο και γι’ αυτό θα πάμε σε διαγωνισμό.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και πέρα από τα έξοδα αποκομιδής των ανακυκλώσιμων 

έτσι;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ανακύκλωση με πρόχειρους υπολογισμούς μπορεί να 

κοστίζουν πάνω από 200, να κοστίζει. 
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με 200 θα τα είχαμε στείλει όλα αλλού και θα τελείωνε 

η ιστορία. Αυτά είναι στα ανταποδοτικά. Φαίνονται δηλαδή τι μας κοστίζει, 

γύρω στις 100.000.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν βάλουμε και αυτά που γυρίζουν σου λέω μπορεί να 

κοστίζουν και παραπάνω.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, ας προχωρήσει να δούμε τι θα γίνει με τη 

μονάδα, γιατί η καλύτερη επεξεργασία είναι η μηχανική. Ανακυκλώσιμα και μη 

στη μονάδα. Δεν θα πάρουν τα ανακυκλώσιμα; Τι θα παίρνουν τότε; Μα από 

εκεί θα κονομήσουν αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα πάρουν. Τα 

ανακτήσιμα υλικά θα τα πάρουν. Τι ανακτήσιμα υλικά θα πάρουν αυτοί 

δηλαδή;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα είναι κύριε Τσιλογιάννη, η ουσία είναι οι διαδρομές 

που κάνουμε, δηλαδή αν είναι να έχουμε δύο διαδρομές, το κόστος θα είναι 

το ίδιο. Το ζήτημα είναι εάν αυτοί πάρουν σύμμικτα όλα, θα πέσει το κόστος. 

Μόνο έτσι θα πέσει το κόστος. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν θα 

πάρουν σύμμικτα. Θα υπάρχει πιθανόν Κέντρα Διαλογής και στο ΣΔΙΤ, 

πιθανόν λέω γιατί δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει, μπορεί να μας υποχρεώσουμε 

να τα πάμε εκεί, αυτό.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πιστεύω ότι θα λυθεί, ας πάμε τώρα σε αυτό και 

βλέπουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο. Όχι, ο κύριος Γαλάνης, συγγνώμη. Κύριε 

Γαλάνη. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Απλά ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν βλέπω να προκύπτει από 

κάπου. Μπορούμε να την σπάσουμε αυτή τη σύμβαση πριν τις 31/12/2020 ή 

υποκρύπτει κάποιον όρο από πίσω που δεν θα μπορέσουμε;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η σύμβαση με την ΕΕΑΑ; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Ναι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κάνουμε εμείς τον μεταφορέα, αν σπάσουμε τη 

σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακυκλώσιμων δεν κάνουμε 

ανακύκλωση. Υπάρχουν δύο τρόποι ανακύκλωσης. Η ανταποδοτική που κάνει 

το Ναύπλιο και η δική μας με μπλε κάδους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι 

μπλε κάδοι είναι αυτοί. Εάν κάνουμε ανακύκλωση θα πρέπει να έχουμε 
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σύμβαση με αυτούς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αλλιώς κόβεις την 

ανακύκλωση.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αν πάμε σε κάποιον άλλο τρόπο μπορούμε να την ακυρώσουμε 

αυτή τη σύμβαση που έχουμε με αυτούς εδώ; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι αλλά δεν είναι στις προθέσεις μας  να την ακυρώσουμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αυτό. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η σύμβαση υπάρχει 

κάποια χρόνια τώρα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια έσοδα από αυτή. Υπάρχουν 

αυτά τα έσοδα που εγγράφετε τώρα ή είναι πλασματικό ας πούμε; Και ένα 

άλλο, βέβαια το μισοαπάντησε ο Δήμαρχος, τι περιγράφει το ΣΔΙΤ για τα 

ανακυκλώσιμα; Ευχαριστώ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε λίγο. Δεν ήθελα να το πω στην αρχή, θα το πω 

τώρα. Έδωσα στον κύριο Τσιλογιάννη σήμερα ένα αρχείο με το ΣΔΙΤ, ελάτε 

κύριε Γαλάνη αύριο με ένα στικάκι γιατί είναι μεγάλο, προσπάθησα να σας το 

στείλω, που σου ζήτησα το e-mail μία μέρα, ελάτε να σας δώσω όλο το 

φάκελο του ΣΔΙΤ, εμείς με τη Γεωργία είναι πάνω από 1.000 σελίδες, έχει 

βέβαια συνοπτικά κάποια κομμάτια, εμείς με τη Γεωργία, τώρα επειδή 

αρρώστησα και εγώ δεν μπορούσα να πάμε, την επόμενη εβδομάδα θα 

έχουμε εκτενή ενημέρωση για το ΣΔΙΤ, γιατί μας ήρθε απόφαση του ΦΟΔΣΑ. 

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για το 

ΣΔΙΤ. Άρα λοιπόν η Επιτροπή μέσα στην εβδομάδα την επόμενη θα πρέπει να 

συνεδριάσει η δικιά μας. Το ξέρω αλλά πήρα τον Σμυρνιώτη τηλέφωνο και δεν 

τον βρίσκω. Τον έχω πάρει δέκα φορές. Από τους επτά ήταν τέσσερις εκεί. 

Τον Γεωργόπουλο που είναι μέλος του ΦΟΔΣΑ δεν ήταν και δεν ξέρει και 

τίποτα, μου λέει απλά μου το στείλανε, δεν ξέρω, θα πάμε να τους βρούμε, να 

πούμε δύο κουβέντες κάτω, να δούμε ακριβώς πού κολλάμε, πού δεν 

κολλάμε, γιατί μας έχουν στείλει και τιμολόγηση στην απόφαση του ΦΟΔΣΑ. 

Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές τιμολόγησης, με ΣΜΑ, χωρίς ΣΜΑ κλπ κλπ. Εγώ 

δεν τα πολύ έχω καταλάβει 100% να σας πω την αλήθεια και θέλω να πάω να 

μου τα εξηγήσουν. Φαίνεται ότι η πόρτα του εργοστασίου είναι 69,00 ευρώ, 

κάπου εκεί, Γιάννη τόσο ήταν 68,00…69,00 το θυμάσαι καθόλου; Εκεί έχει 
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μείνει αυτό, συν ΦΠΑ και συν, συν από εκεί και πίσω. Δηλαδή τώρα εμείς, 

εντάξει τώρα ανοίγουμε κουβέντα, τέλος πάντων είναι πολύ σοβαρό το 

ζήτημα αλλά αν δεν μας συμφέρει να έχουμε ΣΜΑ, ας μην έχουμε και ΣΜΑ 

δηλαδή, να μην το πληρώνουμε, γιατί εντάξει, γιατί να το φάμε κιόλας χωρίς 

να το πληρώσουμε; Να δούμε λίγο τις εναλλακτικές μας. Εγώ λέω να δούμε 

τις εναλλακτικές μας κάτω, τι μας συμφέρει και οικονομικά και περιβαλλοντικά 

και ό,τι άλλη σκέψη έχετε, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε 

Επιτροπή οπωσδήποτε, θα έχουμε εμείς μέχρι Τετάρτη, θα έχουμε απαντήσεις 

σε αυτά που θέλουμε. Αύριο μόνο να σας περάσω ένα στικάκι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ξυπολιάς.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ουσιαστικά εμείς κάνουμε ανανέωση σύμβασης, τίποτα το 

ιδιαίτερο. Βέβαια θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και να γνωρίζουν όλοι οι 

συνάδελφοι ότι το ΚΔΑΥ της Τρίπολης δεν είναι και ότι καλύτερο. Ουσιαστικά 

υπολειτουργεί αυτό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το φτιάξανε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Μία γραμμή δουλεύει και σήμερα που μιλάμε μία γραμμή 

δουλεύει. Δεν είναι ό,τι καλύτερο και η τύχη του δεν ξέρω ποια θα είναι. 

Νομίζω ότι θα πρέπει, πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα 

διαγωνισμό και μήπως δεν θα χρειαστεί και διαγωνισμός, αν πιέσουμε την 

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης να επιλέξουμε εμείς το χώρο που θα τα πάμε. 

Γιατί στο Μπολάτι θα ήταν 30,00 ευρώ και τελείωνε εκεί. Ήταν δεδομένο 

αυτό. Ας το δούμε όμως όταν, γιατί αυτός θα λειτουργήσει πάλι. Θα 

λειτουργήσει πάλι όμως, θα το δεις. Καλό είναι να το δούμε τότε, γιατί 

πιθανόν να μας βολεύει με τα 30,00, αρκεί να τους πιέσουμε αυτούς και να 

θέλουν. Αυτοί δεν θέλανε να αποδυναμώσουν τότε στην Τρίπολη. Τα 

προβλήματα που προέκυψαν την προηγούμενη περίοδο ήταν από αυτούς. 

Αυτοί ευθυνόντουσαν. Μία δεν είχαν άδεια, δεν είχαν προϋποθέσεις να 

μεταφέρουν τα υλικά, μία θα στείλουμε εμείς, δηλαδή και δημιουργήσανε μία 

κατάσταση που δημιούργησε ένα θέμα.  

κ. …………….: Μην νομίζετε ότι και στην Κόρινθο είναι καλύτεροι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, συγγνώμη για να πω κάτι, σ’ αυτό που λέει ο 

Γιάννης.  
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κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εγώ το έθεσα οικονομικά και μόνο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που λέει ο Γιάννης έχει δίκιο στο κομμάτι του ότι 

μπλέξαμε τότε με τον εργολάβο, ο οποίος κανόνισε και τη μεταφορά, γιατί 

βγήκαμε σε διαγωνισμό, το ίδιο πιθανόν να πηγαίνει να γίνει και τώρα, εγώ 

λέω όμως κάτι. Ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός και πρέπει να είναι ξεκάθαρος 

και ανοιχτός και για όλους. Δεν θα δεχτώ ανοιχτά αυτοκίνητα στο διαγωνισμό, 

ξεκάθαρα. Θα το κάνουν χαβούζα εκεί που είναι. Δεν θα δεχτούμε, θα έχουμε 

πρόβλημα. Εγώ βλέπω ότι κάθε μέρα συγκεκριμένοι εργολάβοι φορτώνουν 

στην Ερμιονίδα, περνάνε με τα λιόπανα, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αυτή είναι 

η σύμβαση που έχουν, δεν θέλω να το δούμε αυτό μέσα στο Δήμο μας εκεί 

που είμαστε και ειδικά κανένα καλοκαίρι να πάθουμε καμία ζημιά. Φοβάμαι 

λίγο, ότι είναι χαμηλότερη η τιμή είναι. Φοβάμαι λίγο αυτό που πάθαμε την 

προηγούμενη φορά. Δηλαδή αυτός που ανέλαβε μας άφησε την ανακύκλωση 

αμανάτι, έπεσε και η ανακύκλωση, τρομάζεις τώρα να ξαναμπείς στη 

διαδικασία, να κάνεις τη γραμμή σωστή και στο τέλος πληρώσαμε κιόλας. 

Είναι ένα ζήτημα, πρέπει να είναι σωστός αυτός που θα έρθει, εγώ ξέρω και 

από το Ναύπλιο και από το Άργος γιατί με έχουν ενοχλήσει γι’ αυτό, 

ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μπούνε στο διαγωνισμό με σοβαρά εργαλεία, 

όχι χύμα και πάμε. Εμείς να ξέρετε κάτι, ότι αυτή την περίοδο ο μπλε κάδος 

περνάει κρίση, πολύ σοβαρή οικονομική, η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης πριμοδοτεί τα εργοστάσια τα ΚΔΑΥ που δεν το έκανε ποτέ για 

να μείνουν ανοιχτά, η επίσημη θέση είναι ότι τα εξαγώγιμα υλικά που …από τα 

ΚΔΑΥ, έχουν πέσει στο 15% της ποσότητας και πολύ φοβάμαι ότι σε λίγα 

χρόνια θα λειτουργεί στην Πελοπόννησο ένας, άντε δύο. Αυτό που λέει ο 

κύριος Τσιλογιάννης με το ΣΔΙΤ και εγώ το βλέπω και ίσως είναι μία λύση για 

εμάς καλύτερη. Δηλαδή να γίνει πια να τελειώνουμε. Πάντως το μεγαλύτερο 

πρόβλημα αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι είναι ότι δεν έχουμε ποιοτικά υλικά 

καθόλου. Δεν πωλούνται τα ελληνικά ανακυκλώσιμα υλικά, δεν πωλούνται στο 

εξωτερικό πλέον. Δεν είναι ποιοτικά. Τα μόνα που είναι ποιοτικά είναι αυτά 

που είναι ας πούμε, μόνο τσίγκο, να βάζεις μόνο κουτάκι ή να βάζεις μόνο 

χαρτί, που είναι μόνα τους. Τα υπόλοιπα που είναι σαν το δικό μας…Εμείς 

λοιπόν προχωράμε γιατί έχει ξεκινήσει αυτό εδώ και 10 χρόνια και πρέπει να 
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γίνεται συνήθεια στον κόσμο, θέλουμε να έχουμε ανακύκλωση, την 

πληρώνουμε, την πληρώνει ο πολίτης αλλά τουλάχιστον να γίνεται σωστά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Και αυτό που κάνουν δηλαδή τα επιστρεφόμενα, πάλι είναι 

άδικο. Και τα επιστρεφόμενα άδικο είναι. Αυτοί έχουν βγάλει ένα μέσο όρο 

οποιοδήποτε, γιατί σε κάποιο Δήμο μπορεί να γίνεται σωστή ανακύκλωση. 

Αυτοί όμως επιλέγουν και σκοπίμως το κάνουν. Δεν σημαίνει ότι εδώ δεν 

γίνεται σωστή ανακύκλωση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο να τελειώνουμε; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Θα θέλαμε να πούμε τώρα το ζήτημα των απορριμμάτων 

είναι πολύ σημαντικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Θεωρούμε ότι η 

ανακύκλωση είναι κάτι που υποστηρίζουμε και για κάθε τι που δίνει ο Δήμος 

είμαστε ενάντια στις απευθείας αναθέσεις, είμαστε υπέρ των διαγωνισμών, 

από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι όλα γίνονται, όλα αυτά τα προβλήματα που 

δημιουργούνται, δημιουργούνται για να οικονομήσει ο ιδιώτης μετά που θα 

πάρει το ΣΔΙΤ, γι’ αυτό γίνονται όλα, είναι αποσπασματικά όλα αυτά που 

προσπαθεί ο Δήμος να κάνει με την ανακύκλωση και με τα υπόλοιπα, θα 

ψηφίσουμε παρών. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. Ο κύριος 

Μπουρδάκος ψηφίζει παρών. Ομόφωνα.                 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 11  ΠΔ  

31/2018» 

 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα αφορά στον «Ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή 

του άρθρου 11  ΠΔ  31/2018». 

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 31/2018, “1. Για το 

χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων, περιοχών δικαιοδοσίας της, καθώς 

και περιοχών δικαιοδοσίας των υπαγόμενων σε αυτή Λιμενικών Αρχών, ο 

Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία κλπ), 
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με απόφασή του, συγκροτεί, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός 

Φεβρουαρίου κάθε έτους ή και μεταγενέστερα κατόπιν έγκρισης της 

Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, επιτροπή 

αποτελούμενη από: 

α) Τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, 

Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς), ως Πρόεδρο. Προκειμένου περί 

Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου, αντί του Προϊσταμένου της Λιμενικής 

Αρχής, μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ως 

Πρόεδρος. 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, 

μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του 

Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) κ.λπ., κατά 

περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.» 

        Ο Δήμαρχος προτείνει ως εκπρόσωπο του Δήμου Επιδαύρου, τη 

Δημοτική Σύμβουλο κ. Σμυρλή Ευαγγελία με αναπληρωτή τον  Δημοτικό 

Σύμβουλο κ.  Γιαννάκη Χρήστο.  

        Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε σχετικά. Να 

προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, 

τοποθετήσεις, ερωτήσεις; Να προχωρήσουμε. Είναι ομόφωνη; Το ψηφίζουμε 

ομόφωνα; Ομόφωνα.   

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Ορισμός εκπροσώπου στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο 

Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα αφορά στον «Ορισμό εκπροσώπου στο 

πρωτοβάθμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων». 

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 11 του Ν.2307/95, το 

Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου με τον 
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αναπληρωτή του, ο οποίος θα μετέχει ως Πρόεδρος στο Συμβούλιο 

Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για το 2020. Προτείνουμε τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαργιόλα Ηλία με αναπληρωτή τον Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Κουστένη Γεώργιο.  

        Παρακαλούμε να ψηφίσουμε. Ομόφωνα; Ομόφωνα.    

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : « Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα αφορά στη «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης». 

        Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν. 3852/2010 

αντικαθίσταται ως ακόλουθα : 1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 

πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση 

των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με 

συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 

        Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης 

ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 

μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από 

εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών 

εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των 

επιστημονικών συλλόγων και φορέων γ) των τοπικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του 

πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και 

πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και 

κινήσεων πολιτών η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.  

        Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, 

πλην της περίπτωσης ι' και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να 
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είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή 

διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) 

του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οι 

οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό 

κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε 

δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. 

        Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο 

δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου 

πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του 

προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν 

δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής. 

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου.  

        Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και 

συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου o Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι 

Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι Πρόεδροι των συμβουλίων 

των κοινοτήτων του δήμου, οι Πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως 

τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων 

των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που 

εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να 

καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών. 

        Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:  

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά 

προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.  

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που 

παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.  

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 

δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.  

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των 

κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το 
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άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή 

διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους 

πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής 

διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

 ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού 

δημοψηφίσματος. 

 στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΑΙ 167).  

3) Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από 

πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη 

σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που 

εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς 

που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α ι έως θ' της 

παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους 

δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι' της 

παραγράφου Ι. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο 

επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια 

διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και 

συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση 

έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 

Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται 

από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή 

διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην 

εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

4) Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής 

επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με 

μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της 
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επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των 

οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη 

συνεδρίαση. 

5) Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην 

ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο 

δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους. 

6) Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των 

δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό 

διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες 

διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την  

παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του 

δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν». Με την εγκ. 59/74896/30.12.2010 

του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, είναι ενδεικτική και 

στην επιτροπή μπορούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που 

υφίστανται και δρουν στο δήμο. Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται 

ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από 

κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως 

δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή. Ο 

Δήμος Επιδαύρου  με σχετική ανακοίνωση που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του, 

κάλεσε φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και Δημότες του Δήμου, να 

εκφράσουν εγγράφως την επιθυμία συμμετοχής τους, στη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης,. Στην παραπάνω ανακοίνωση ανταποκρίθηκαν φορείς, 

σύλλογοι και δημότες με έγγραφες αιτήσεις. Κατόπιν των ανωτέρω 

εισηγούμαι, σύμφωνα με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, τη συγκρότηση της 

επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου. 

       Οι φορείς που εξέφρασαν ενδιαφέρον είναι:  

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ  

Α.Α  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ 

1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΓκΚ ΔΗΜ-ΝΗΠ ΔΗΜΑΙΝΑΣ 

2 ΙΩΝ ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ  
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3 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΜΑΝΑ 

4 ΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΠΟΛ.ΣΥΛ. ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΣΥΛ. ΧΟΥΝΤΑΛΕΩΝ  

6 ΓΚΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΥΛ. ΓΚΑΤΖΙΑΣ  

7 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΣ 

8 ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΩΝ Ο ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ 

9 ΒΕΡΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΣΤΕ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

10 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ 

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ  ΣΓκΚ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

12 ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ ΣΓκΚ ΝΗΠ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 

13 ΣΙΓΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΣΓκΚ  ΔΗΜ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

14 ΣΤΕΣΕΝ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΓκΚ ΔΗΜ.ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

15 ΣΤΡΙΓΚΛΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΣΓκΚ ΝΗΠ. ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

16 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΝΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛ .ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

17 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

18 ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΓκΚ ΔΗΜ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 

19 ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ΄ΣΥΛΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΙΚΑ  

20 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΟ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ  

21  ΜΟΥΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΟ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ 

22 ΣΩΖΩΝ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ 

23  ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ.ΣΥΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΓΡ. ΣΥΝ. ΔΗΜΑΙΝΑΣ 

   

   

   

 

 

ΔΗΜΟΤΕΣ 

Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους . 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΔΗΜΟΤΗΣ/ΣΑ 

1 ΡΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

2 ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

3 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ   
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4 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑ  

5 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6 ΚΑΛΥΒΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

7 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  

8 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΜΠΟΝΑ ΛΟΥΣΙΕ   

9 ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

10 ΚΡΕΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

 

11 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

12 ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΎΛΑ ΜΙΧΑΗΛ  

13 ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΙΟΥ  

14 ΜΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

15 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΥ  

16 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  

17 ΝΤΟΥΒΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΝΙΟΒΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

 

18 ΠΑΤΣΟΥΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

19 ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ  

ΛΑΜΠΡΟΥ  

 

20 ΣΑΡΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

21 ΣΟΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ   

22 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ  

23 ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

24 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

 

Πρέπει να γίνει κλήρωση εκ των οποίων θα βγούνε το 1/3 των φορέων άρα 

είναι οχτώ (8). Από τους 24 δηλαδή δημότες θα πρέπει να βγάλουμε 8. 

Παρακαλώ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προτείνω κάτι; Είναι 24 και ένας ο Πρόεδρος 25. Να 

προτείνω να μας πει ο κύριος Ταμπουράς που είναι διακομματικός 8 νούμερα, 

να μην καθόμαστε να τραβάμε και δεν ξέρει και τη λίστα λογικά; Να το 

κάνουμε έτσι θέλετε για αν μην κάνουμε τώρα κλήρωση;  

κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ: Το 2, το 5, το 9, το 11, το 14, το 17, το 22 και το 24.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάζω τα ονόματα   
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΔΗΜΟΤΗΣ/ΣΑ 

1 ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

2 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

3 ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

4 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

5 ΜΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6 ΝΤΟΥΒΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΝΙΟΒΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

 

7 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ  

8 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτοί είναι οι 8 δημότες συν 24 ακόμα εκπρόσωποι φορέων, 

αυτούς που διαβάσαμε. Άρα σύνολο είμαστε 32 και ο Πρόεδρος 33. Και 

είμαστε ανάμεσα 25 και 50 που λέει. Παρακαλώ κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ:  Αν άκουσα καλά πριν στον Σκοπευτικό Σύλλογο ο 

Αναστασόπουλος είναι ο αναπληρωτής, ο τακτικός είναι ο Διδασκάλου. Δεν 

είναι ο Αναστασόπουλος, είναι ο Διδασκάλου ο τακτικός, ο Αναστασόπουλος 

είναι ο αναπληρωματικός.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα γίνεται διόρθωση για τον Σκοπευτικό Σύλλογο. Είπατε 

είναι ο κύριος; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Τακτικό είναι ο Διδασκάλου Φώτης του Δημητρίου, με 

αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Αλέξανδρο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα από τον Σκοπευτικό, το φορέα Σκοπευτικό Σύλλογο 

εκπρόσωπος είναι ο κύριος Διδασκάλου Φώτης. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς να πω ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης γίνεται για 

πρώτη φορά στο Δήμο μας διότι δεν ήταν υποχρεωτική στην προηγούμενη 

θητεία, ήταν πάνω από 10.000 κατοίκους, τώρα έγινε πάνω από 5.000 

κατοίκους. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό όργανο, για να συνεννοούνται όλοι 

οι φορείς με κάποιους δημότες, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί και βλέπουν έτσι 

και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στην κοινωνία. Οι αποφάσεις βέβαια είναι 

γνωμοδοτικές, αυτό που έχει σημασία είναι να δουλέψει η Επιτροπή και να 

μπορέσει να παράξει αποτελέσματα για να μπορούμε και εμείς σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο να ακούμε και τη φωνή της κοινωνίας. Είναι μία δύσκολη 

κατάσταση να μπορέσεις να έχεις τόσα άτομα Πρόεδρε, εύχομαι καλή επιτυχία 
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και να έχουμε αποτελέσματα θετικά για τον τόπο και προτάσεις που μπορούν 

να υλοποιηθούν και να βοηθήσουν.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Το ψηφίζουμε ομόφωνα; 

Ορίστε παρακαλώ κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Παρών.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ομόφωνα.    

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : « Σύσταση επιτροπής για την παροχή γνώμης σχετικά με 

την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Επιδαύρου » 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα αφορά στη «Σύσταση επιτροπής για την παροχή 

γνώμης σχετικά με την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Επιδαύρου » 

        Η αρμοδιότητα της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία επιβατηγών 

αυτοκινήτων των Δήμων, περιήλθε από τις κρατικές Περιφέρειες του ν. 

2503/1997 στις Περιφέρειες, που συστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 

3852/2010, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο ν.π.δ.δ. και αποτελούν το β΄ 

βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, η εν λόγω δε αρμοδιότητα ασκείται, από 

1.1.2011 (άρθρο 286 του ν. 3852/2010), από τον αιρετό Περιφερειάρχη. 

        Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 421/84 

τεύχος Β’) ορίζονται τα εξής: «Η άρση της κυκλοφορίας των αυτ/των της 

Περιφέρειας, των ΝΠΔΔ, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των κρατικών 

ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, καθώς και των δήμων και κοινοτήτων για τα 

οχήματα που οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν προμηθευτεί από τον Ο.Δ.Δ.Y., 

γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του 

εξουσιοδοτημένου προς τούτου οργάνου. Στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση 

της απόφασης αυτής είναι όλα όσα χρειάζονται για τη θέση σε κυκλοφορία 

συν τον αριθμό κυκλοφορίας και πρακτικά ακαταλληλότητας ή ασύμφορου 

κυκλοφορίας που συντάσσεται από ειδική γι' αυτό επιτροπή».  

        Ωστόσο στην ανωτέρω απόφαση δεν γίνεται αναφορά στην ακριβή 

σύνθεση και στη διαδικασία συγκρότησης της ειδικής επιτροπής που 

αποφαίνεται για την άρση κυκλοφορίας του οχήματος του Δήμου. Γι’ αυτό το 
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λόγο η συγκρότηση της ειδικής επιτροπής και η σύνθεσή της θα γίνουν κατ’ 

αντιστοιχία βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/06.  

         Στην παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι η ειδική 

επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του 

Δήμου αν κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της 

γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις.  

         Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε για τη σύσταση 

της ανωτέρω επιτροπής, προκειμένου να παράσχει γνώμη προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τις άρσεις κυκλοφορίας αυτοκινήτων – οχημάτων . 

         Εισηγούμαι τον ορισμό μελών της επιτροπής παροχής γνώμης προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την άρση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων – 

οχημάτων .  

τους κάτωθι:  

Α. Ο κ. Μαργιόλας Ηλίας ως δημοτικός σύμβουλος   

Β. Ο κ. Κουστένης Γεώργιος  ως δημοτικός σύμβουλος  και  

Γ. Ο κ. Δρούζας υπάλληλος του Δήμου Επιδαύρου  με ειδικότητα μηχανικός.   

2. Την διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής να είναι από τη λήψη της παρούσας 

απόφασης έως το τέλος της δημοτικής περιόδου.  

          Παρακαλώ υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση; Να 

προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης Είναι 

ομόφωνη; Ομόφωνη εκτός από τον κύριο Μπουρδάκο που δηλώνει παρών.  

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Τροποποίηση κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών 

οργάνων - παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Επιδαύρου» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα αφορά στην «Τροποποίηση κανονισμού χρήσης 

μουσικής και μουσικών οργάνων - παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της 

μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου 

Επιδαύρου». 
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        Ποια είναι η αρμοδιότητα και ο καθορισμός των όρων και 

προϋποθέσεων. Μία από τις αρμοδιότητες των δημοτικών Αρχών στον τομέα 

της ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών 

είναι και ο προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των όρων και 

των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην 

πόλη στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της Διοίκησης 

άρθρο 75. Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 79 του 

Ν.3463/2006 ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής. Οι Δημοτικές και Κοινοτικές 

Αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες 

προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα 

που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις 

ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την 

ηχορύπανση. Πριν την έκδοση του ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του 

άρθρου 79. Η αρμοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων για τη 

λειτουργία της μουσικής ασκείται από την Αστυνομία. Ουσιαστικά μιλάμε για 

το νόμο 4442/2016 και ουσιαστικά μιλάμε για μία εναρμόνιση σύμφωνα με 

αυτό το νόμο. Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε προηγούμενη απόφαση το 2013 πάρει και αυτό που 

ουσιαστικά έχει αξία στην άδεια χρήσης μουσικής είναι η παράταση. Η αρχική 

μας σκέψη ήταν να αλλάξουμε την ώρα της παράτασης. Ήταν για το χειμώνα 

23:00 και για το καλοκαίρι 24:00, δεν το έχω εδώ πρόχειρο, νομίζω τόσο ήταν 

και Σαββατοκύριακα 1:00. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα και στους 

επιχειρηματίες αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει και μία διαφορετική προσέγγιση. 

Εγώ τώρα θα σας μιλήσω και λίγο από τη δουλειά μου. Δεν σημαίνει ότι στις 

22:00 το βράδυ αν κάποιο μαγαζί παίζει δυνατά δεν το γράφει κάποιος. Το ότι 

δίνεις άδεια μουσικών οργάνων σε ένα μαγαζί σημαίνει ότι θα παίζει στα 

συγκεκριμένα ντεσιμπέλ, στη συγκεκριμένη ένταση, συγκεκριμένες ώρες και 

θα παίρνει όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα για αν μην ενοχλεί τους περιοίκους. 

Ο νόμος που έχει η Αστυνομία είναι ξεκάθαρος και βάσει αυτού προχωρά, 

όποιο μαγαζί ενοχλεί πηγαίνει το μετρά και κάνει αυτόφωρο. Γιατί αυτό είχε 
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παρερμηνευτεί λίγο. Δηλαδή νόμιζαν ότι αν δώσουμε παράταση άδειας μέχρι 

τις 3:00 η ώρα θα μπορεί ο άλλος να ανοίγει τις πόρτες του, να βάζει δυνατά 

τη μουσική, να φέρνει συγκροτήματα, να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει 

αυτό. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν τη 

μουσική που έχουν χωρίς να έχουν πρόβλημα και χωρίς να δέχονται μηνύσεις, 

δίχως να ενοχλούν, εάν ενοχλούν ο νόμος είναι σαφής. Επίσης, αυτό που είδα 

σε αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι η εναρμόνιση με το 4442/2016, όπου 

πλέον δεν βγάζει άδεια μουσικών οργάνων ο Δήμος, γνωστοποίηση γίνεται και 

ο Δήμος είναι υπεύθυνος μόνο για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας 

των μουσικών οργάνων. Εγώ θα προτείνω βάσει και του νόμου, θα σας 

διαβάσω αυτό που λέει στο άρθρο 5 «η άδεια μουσικής να χορηγείται μέχρι 

την 22:00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23:00 ώρα τη θερινή και να 

μπορεί να επεκταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μέχρι τη 1:00 η 

ώρα εκτός από Παρασκευή και Σάββατο που μπορεί να παραταθεί έως 03:00 η 

ώρα. Η άδεια μουσικής χορηγείται μέχρι τις 03:00 η ώρα και για τα κέντρα 

που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα 

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, μάλλον μέχρι τη 1:00 ώρα ότι δεν 

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων εκτός από Παρασκευή και Σάββατο 

που μπορεί να παραταθεί έως 03:00 η ώρα. Ουσιαστικά δηλαδή τις μέρες που 

μας ενδιαφέρει να το πάμε μέχρι τις 03:00, το μέγιστο που μπορούμε να 

πάμε. Τέλος ειδική πρόβλεψη. Στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές 

και στις επίσημες αργίες, στις εκδηλώσεις των πολιτιστικών φορέων ή σε 

γεγονότα που σχετίζονται με καθιερωμένα πλέον εορταστικά τελετουργικά 

π.χ. γάμοι κλπ επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων μέχρι τις 

03:00 η ώρα αρκεί η ηχοστάθμη τους να μην υπερβαίνει τα όρια ντεσιμπέλ και 

να μην διαταράσσει την ησυχία των περιοίκων». Αυτό που είχαμε και που 

λείπει Πρόεδρε και θα πρέπει κύριε Γραμματέα να το προσθέσουμε είναι ότι ο 

οποιοσδήποτε για να πάρει άδεια παράτασης θα πρέπει, το είχαμε στον 

προηγούμενο κανονισμό αλλά επειδή το αλλάξαμε μάλλον δεν το είχαμε βάλει, 

θα πρέπει να έχει δημοτική ενημερότητα και έγγραφο από τη ΔΕΥΑ ότι δεν 

χρωστάει. Το είχαμε στον προηγούμενο κανονισμό. Ο κανονισμός που 
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φτιάξαμε είναι βάσει του Γενικού Σχεδίου που υπάρχει στη dimosnet να 

ξέρετε, τώρα από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Τσιλογιάννη θέλετε να πείτε κάτι ή όχι; 

Ωραία, κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εγώ έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή αρκετοί επιχειρηματίες 

χρωστάνε αρκετά λεφτά στη ΔΕΥΑ, όχι να μην χρωστάνε, να έχουν μπει στη 

ρύθμιση τουλάχιστον και να την τηρούν.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό εννοώ, να έχουν ενημερότητα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι κανονιστική διάταξη έτσι η απόφαση η αποψινή και 

δεν πρέπει να το βλέπουμε πρόσκαιρα, εάν χρωστάν εκεί ή αλλού, γιατί μετά 

από λίγο μπορεί να μην έχει πρόβλημα η ΔΕΥΑ και δεν υπάρχει λόγος να μπει. 

Δηλαδή είναι κανονιστική. Μέχρι να τροποποιηθεί ή να αλλάξει θα ισχύει αυτή. 

Το δεύτερο είναι στις ειδικές προβλέψεις, θα πρέπει να προβλεφθεί οι ζώνες 

τουριστικές ανάπτυξης. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σύμφωνα με 

το σχέδιο ότι πρέπει να δούμε τις χρήσεις γης. Δηλαδή στο ΓΠΣ ή στο Σχέδιο 

Πόλης υπάρχουν ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. Εκεί είναι οχλούσα περιοχή. 

Άρα ισχύουν τα μέγιστα όπως στις Εθνικές γιορτές, στους γάμους και στα 

υπόλοιπα. Ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να μπει στις ειδικές 

προβλέψεις, γιατί μετά από 5 μήνες μπορεί να έχουμε εγκρίσεις για τέτοια. 

Αυτό. Το ωράριο το ανώτερο είναι, είναι η νομοθεσία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω μόνο ότι εάν ο επιχειρηματίας κάνει σωρεία 

παραβάσεων έχουμε δικαίωμα να ξέρετε το έχουμε μέσα στον κανονισμό την 

αφαίρεση της άδειας αλλά να είναι παραβάσεις με ηχόμετρο κλπ βεβαιωμένες. 

Γι’ αυτό για τις ζώνες, δεν έχω θέμα αλλά αφού για όλα το βάζουμε. Τώρα δεν 

έχουμε ζώνες, τι να βάλουμε, νομίζω ότι είναι άτοπο. Εννοείται ότι μπορεί να 

έχουμε αλλά ξέρω εγώ; Εσείς λέτε ότι στις τουριστικές ζώνες τι να γίνεται;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εκεί που καθορίζεται ζώνη τουριστικής ανάπτυξης, είτε 

από το ΓΠΑ είτε από το Σχέδιο Πόλης, σημαίνει ότι …περιοχή εκεί, θα πάει το 

μπαρ, θα πάει το ξενοδοχείο, θα πάει με κίνητρα διαφορετικά αλλά να είναι 

μακριά από την κατοικία. Άρα υπάρχει και πρόβλεψη και στον πολεοδομικό 
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νόμο γι’ αυτούς. Μόνο στην Αστυνομία δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, να κάνει 

μία πρόβλεψη ότι εκεί όταν υπάρχουν ζώνες τουριστικές ανάπτυξης να είναι 

στις εξαιρέσεις με τις Εθνικές γιορτές τουλάχιστον, με τις θρησκευτικές 

γιορτές και τους γάμους.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει…το βάζουμε για όλο το Δήμο, μην 

το διαχωρίζουμε γιατί μπορεί να πατήσει κάποιος εκεί και να πει το αντίθετο, 

ότι σε οικιστικές ζώνες δεν επιτρέπεται να έχει και εάν με το καλό υπάρξουν 

ζώνες και προχωρήσουμε τότε να το ξαναδούμε. Αυτό προτείνω εγώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιλάω για όλο το Δήμο, δεν είπα εγώ για ζώνες. Δηλαδή 

το ΓΠΣ της Επιδαύρου για παράδειγμα μπορεί να προβλέπει μία ζώνη 

τουριστικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος άλλος κάτω από το κοινό που θέλει να πει 

κάτι ίσως; Επειδή έχουμε κάποιους επιχειρηματίες εδώ, μήπως θέλει κάποιος;  

κ. ……………: Το Λυγουριό έχει ερημώσει και η νεολαία έχει φύγει και έχει 

πάει στο Ναύπλιο…Η νεολαία φεύγει…  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα και εσείς υπέρ είστε. Είπαμε και για τις τοπικές εορτές και 

για τις αργίες κλπ. Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση πριν προχωρήσουμε σε 

ψηφοφορία; Κύριε Ξυπολιά. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Επειδή ακούμε τη μία πλευρά των ενδιαφερομένων, τους 

ανθρώπους που έχουν, όχι δεν είπα κάτι προς Θεού, αυτή είναι μια άποψη, 

υπάρχει και άλλη άποψη των ξενοδόχων, αυτών εντάξει δηλαδή έχετε, επειδή 

προφανώς έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, έχετε κάνει μία έρευνα, μιλήσατε 

με κάποιους ανθρώπους και περισσότερο είναι το πρόβλημα στην Αρχαία 

Επίδαυρο, δεν είναι στο Λυγουριό. Δηλαδή τι σας είπαν οι άνθρωποι που 

έχουν ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί θα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε, μπορεί 

εγώ να πάω να διασκεδάσω και να θέλω να ξενυχτίσω μέχρι τις 5:00 το πρωί. 

Αν κάνει κάποιος διακοπές μπορεί να θέλει όμως να κοιμηθεί, πρέπει. Δηλαδή 

είναι λίγο δύσκολο όλο το θέμα. Εγώ δεν διαφωνώ στην παράταση, εγώ είχα 

ψηφίσει και τότε να πάει μέχρι τις 3:00 αλλά το θέμα είναι όμως λίγο λεπτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά ο νόμος αναφέρει όμως και κάποια ντεσιμπέλ. Δεν είναι 

ένας ανοιχτός χώρος να παίζεις.  
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κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Και πού είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός να ελέγξει τα ντεσιμπέλ 

παράδειγμα; Αυτό είναι ανύπαρκτο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Αστυνομία αυτό το κάνει.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Η Αστυνομία πού; Θα ξεκινήσει από την Επίδαυρο να βρεθεί 

στο Λυγουριό και μετά στη Νέα Επίδαυρο για παράδειγμα;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, γιατί;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δήμαρχε πρακτικά ξέρεις πολύ καλά ότι δεν γίνεται αυτό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον Πόρο γιατί γίνεται; 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Στον Πόρο γιατί είναι…Αυτό λιγάκι… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί εσύ να δώσεις την επιμήκυνση να της πας 5:00 η ώρα 

το πρωί αλλά άμα τα ντεσιμπέλ σου είναι εκεί που είναι θα σε γράψει, δεν 

υπάρχει περίπτωση.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Απλώς είναι ένα θέμα λίγο λεπτό και θα πρέπει να το δούμε. 

Εγώ αυτό ρώτησα μόνο, εάν το έχετε εξετάσει, εάν έχετε μιλήσει με 

ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται σ’ αυτό τον τομέα στην Επίδαυρο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εδώ δεν ψηφίζουμε το να έχει μουσική όπως γουστάρει ο 

καθένας και μέχρι τι ώρα. Βάλαμε 3:00 με τους όρους που λέει ο νόμος. Εμείς 

το κάνουμε να μην πάει να γράψει η Αστυνομία στις 2:00 ή στις 2:30 τον 

άλφα ή τον βήτα. Αυτό ψηφίζουμε τώρα. Το μέγεθος των ντεσιμπέλ είναι 

αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Το κρίνει άλλος και γράφει άλλος και στις 22:00 η 

ώρα και στις 21:30 η ώρα εάν ενοχλεί και είναι εκατό θα πάει να τον γράψει. 

Αυτό είναι δεδομένο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως επειδή έγινε πολύ κουβέντα και την προηγούμενη 

φορά γι’ αυτό το θέμα το 2013 και το θυμάμαι και υπήρχε μάλιστα, έχει δίκιο 

ο Γιάννης, υπήρχαν από τη συμπολίτευση τρεις- τέσσερις προτάσεις, μόνο από 

τη συμπολίτευση συν εμείς, δηλαδή ο καθένας έλεγε ό,τι πίστευε. Υπάρχει 

όντως θέμα. Όμως ξαναλέω πάλι εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη 

διαδικασία να πούμε εάν ελέγχεται ή όχι, εμείς θα ζητήσουμε από την 

Αστυνομία, θα του στείλουμε τον κανονισμό και θα του ζητήσουμε να 

εφαρμόσει τον κανονισμό. Από εκεί και μετά επειδή το πρόβλημα 

δημιουργείται το καλοκαίρι τους θερινούς μήνες, να ξέρετε ότι ο νόμος είναι 
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αυστηρός. Αυτός που έχει το πρόβλημα πηγαίνει και μετράει ο Αστυνομικός 

στην οικία αυτού που έχει το πρόβλημα. Δεν πάει και μετράει το μαγαζί μόνο. 

Δηλαδή ας παίζει το μαγαζί μέσα 80 ντεσιμπέλ. Εάν εγώ που έχω πρόβλημα 

και είμαι δίπλα είμαι στα 40 τον γράφω, ας παίζει αυτός 80. Δηλαδή ο νόμος 

είναι ξεκάθαρος σε κάποια πράγματα για να προστατεύσει και τους περίοικους 

και τα μαγαζιά. Αυτό όπως που γίνεται είναι ότι ο καθένας, η Επίδαυρος δόξα 

τω Θεό και όταν λέω Επίδαυρος εννοώ όλο το Δήμο, μπορεί ο άλλος να 

περάσει και ήρεμα, μπορεί να περάσει και πιο νεανικά, μπορεί να περάσει και 

όπως θέλει. Καταντήσαμε Γιώργο και κλείσανε τα μαγαζιά. Κλείσανε. Πλέον τα 

μαγαζιά που παίζουν μουσική στο Δήμο μας είναι τρία-τέσσερα, όχι 

παραπάνω. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα για να λέμε ότι ξέρεις κάνουν 

πολύ μεγάλο θόρυβο κλπ κλπ και το καλοκαίρι παίζουν άλλα δύο. Από τα 

τέσσερα παίζουν και δύο ακόμα, τρία. Αυτό που λέει ο Γιώργος ότι τα παιδιά, 

εγώ δεν στέκομαι ότι τα παιδιά πάνε και πίνουν ποτό αλλού, γιατί θα πάνε 

ούτως ή άλλως και τώρα εάν θέλουν. Στέκομαι ότι σταμάτησαν να δουλεύουν 

παιδιά εδώ πέρα, χαθήκανε μεροκάματα πολλά και σηκώνονται και φεύγουν 

και μένουν αλλού. Εγώ λοιπόν λέω ότι μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο όλοι θα 

σεβόμαστε να μην είναι έρμαιο ο καθένας κανενός και εδώ είμαστε και εδώ 

ήμασταν και την προηγούμενη φορά που πάρθηκε η απόφαση και υπήρχαν 

από κάτω άλλη δέκα που έλεγαν ότι εμάς μας ενοχλεί η μουσική. Εδώ 

ήμασταν, ανοιχτή ήταν η συνεδρίαση, γνωστό είχε γίνει σε όλους, όποιος είχε 

πρόβλημα μπορούσε να έρθει να το συζητήσουμε. Εμείς λοιπόν επιμένω σ’ 

αυτό που είπαμε, να μπορούν να δουλεύουν τις μέρες που πρέπει να μαγαζιά 

και βέβαια για όλους υπάρχει κανονισμός. Και μιλάω και για τα ξενοδοχεία και 

για τα ανοιχτά μαγαζιά. Δεν μπορείς να παίζεις όσο θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις, 

εμείς θα ζητήσουμε από την Αστυνομία να εφαρμόσει τον κανονισμό που θα 

της στείλουμε και από τα μαγαζιά βεβαίως που εάν δεν το κάνουν θα έχουν 

τις ανάλογες κυρώσεις. Αυτά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Υπέρ λοιπόν της 

τροποποίησης του κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, 

ομόφωνα; Ομόφωνα.  
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       Έχω παραλείψει να πω ότι παρών από το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης 

είναι και ο κύριος Στεφανόπουλος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τραχειάς 

και ο κύριος Ρουμελιώτης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Επιδαύρου.   

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων  Δήμου Επιδαύρου 

» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα αφορά στη «Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων  

Δήμου Επιδαύρου». 

        Εισηγούμαστε την διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων  

ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2020  που έχει πλέον θεσμοθετηθεί στον Δήμο 

Επιδαύρου αφού διοργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά και Epidavros Action 

2020, με συνδιοργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Αργολίδας, την Δ.Δ.Ε. Αργολίδας, την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας. 

        Προτείνουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής  την 21 Ιουνίου 2020  για τον 

ΕΠΙΔΑΥΡΙΟ ΔΡΟΜΟ 2020 και  την  12-13 Σεπτεμβρίου 2020 για το Epidavros 

Action 2020  με πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.   

         Σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 2020,  για 

την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών της διοργάνωσης των αθλητικών 

εκδηλώσεων [ηχητική κάλυψη, μουσική εκδήλωση, μεταφορά προσώπων, 

προμήθεια αρχειακού υλικού].” 

         Είναι δύο οι εκδηλώσεις λοιπόν, η μία είναι όπως είπαμε ο ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΟΣ στις 21 Ιουνίου και η άλλη 12-13 Σεπτεμβρίου το Epidavros Action 

2020. Κύριε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Καταρχάς να πω ότι θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για το σκέλος των δαπανών και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ο λόγος που ζήτησα να 

μπει σ’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για να ενημερωθείτε γιατί έχουν 

βγει οι ημερομηνίες επειδή έπρεπε αν κλείσουμε το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και καλό είναι 

να ενημερωθείτε Πρόεδρε και Γραμματέα το ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2020 να 

αλλάξει και να γίνει αριθμητικό 12ος ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Είναι η 12η χρονιά, 
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όμως νομίζω μία δεν κάναμε και γι’ αυτό μας ρίξανε. Κανονικά είναι 12ος άρα 

δεν κάναμε μία; Α, ήταν με τις καιρικές συνθήκες, δεν ξεκίνησε ποτέ, δεν 

δόθηκε εκκίνηση. Τέλος πάντων κανονικά είναι ο 12ος βέβαια. Να μπει αυτό 

και όχι, νομίζω ότι τονίζει και τη σημασία τη διαχρονικότητα. Εντάξει, θα 

μιλήσουμε και με τον Πάνο. Να γνωρίζετε ότι έχουμε αρκετές αλλαγές. Στον 

Επιδαύριο δρόμο το μεγαλύτερο κομμάτι θα είναι στο Λυγουριό, από τα 15 

χλμ στα 21 χλμ και γίνεται ημιμαραθώνιος και μπαίνει στο καλεντάρι του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Τα έξτρα χιλιόμετρα είναι όλα στο Λυγουριό, οι μικρές διαδρομές 

των 5χλμ…10χλμ θα ξεκινήσουν από την πλατεία του Λυγουριού και θα 

ολοκληρωθούν στο Θέατρο. Το Epidavros Action θα είναι στα περσινά 

δεδομένα από άποψη χώρων που γίνεται. Δεν έχω κάτι άλλο, θα το 

ξαναπούμε πάλι. Να ξέρετε ότι η Περιφέρεια μας έχει πει ότι θα είναι 

συνδιοργανωτής και οικονομικά αυτή τη φορά στις συγκεκριμένες δύο 

εκδηλώσεις και θα είμαστε σε επαφή ό,τι χρειαστεί άλλο να το συζητήσουμε.  

         Πριν, δεν ξέρω εάν θα ξαναμιλήσω, ξεχάστηκα πριν Γεωργία, την 

Παρασκευή 10:00 η ώρα το πρωί κόβουμε την πίτα στο ΚΑΠΗ, 10:00 η ώρα 

το πρωί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Ξεχάστηκα πριν, συγχωρέστε με.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί; Ορίστε. 

Ερωτήσεις.  

κ. ……………: Εμείς τώρα ψηφίζουμε το σκέλος της διοργάνωσης, δεν 

ψηφίζουμε την ανάθεση; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις ημερομηνίες και τη διοργάνωση.  

κ. …………….: Το οικονομικό;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Ημερομηνίες και διοργάνωση. Κάποια άλλη ερώτηση; Ο 

κύριος Ξυπολιάς.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Καλά κάνουμε και φέρνουμε νωρίς, βέβαια τέτοια εποχή 

έρχονται πάντα τα αθλητικά γεγονότα να τα προγραμματίσουμε, όντως είδα 

τις αλλαγές και εγώ είδα εντάξει, από πέρυσι ξεκίνησαν οι αλλαγές που μπήκαν 

μέσα στο χωριό και έτσι έπρεπε, όμως θεωρώ ότι άλλο ένα αθλητικό γεγονός 

έχει χώρο μέσα στο έτος στο Δήμος μας, αφήνουμε άλλα χωριά απέξω και το 

λέω αυτό γιατί είχα δει πριν από 3 χρόνια σε ποδηλατικούς αγώνες πόσο 

σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαδρομή σε όλα τα χωριά, πήγε παντού σε όλα τα 
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χωριά και πώς αντιμετώπισαν οι κάτοικοι του κάθε ενός χωριού ας πούμε με 

ζεστασιά στους αθλητές και πόσο τους άρεσε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να 

βρούμε κάτι πιο καινοτόμο, λιγάκι πιο καινούριο, ο συνεργάτης που έχουμε και 

φέτος είναι χρόνια στη διοργάνωση, γνωρίζει, άλλωστε φέτος είναι με την 

Ελληνική Ομοσπονδία Πεντάθλου ή δεν θυμάμαι καλά; Γιατί είχαμε 

αντιμετωπίσει και κάποια προβλήματα στον παρελθόν μεταξύ Ελληνικής 

Ομοσπονδίας, Τριάθλου και μοντέρνου Πεντάθλου, τα δικά τους θέματα και 

αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μας φέρει και εμάς σε δύσκολη θέση. Σε μία 

συζήτηση που είχα κάνει τότε, το αναφέρω αυτό, σε μία συζήτηση που είχα 

κάνει με τον Πρόεδρο του Πεντάθλου, δεν θυμάμαι τότε ποιος ήταν, ο 

Πανταζίδης ήταν, δεν έχει σημασία, που είχαμε έρθει σε μία επαφή για κάποια 

πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και διαθέσιμοι να μας βοηθήσουν να 

δημιουργήσουμε άλλο ένα καινούριο αθλητικό γεγονός, ακούγεται λίγο, είχε 

ακουστεί λιγάκι φανταστικό αλλά είχε ουσία, μιλούσαν για το μοντέρνο 

Πένταθλο, δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει, στηρίζεται σε ένα μύθο, ο οποίος λέει 

υπήρξε ένας αγγελιοφόρος πολεμιστής, που έπρεπε να μεταφέρει ένα μήνυμα 

στα μετόπισθεν και αυτός ο άνθρωπος αναγκάστηκε να ταξιδέψει με το άλογό 

του, να πολεμήσει, αφού σκοτώθηκε το άλογο με το σπαθί του, έτρεξε, 

κολύμπησε, σε θάλασσες, σε ποτάμια και ούτω καθεξής. Αυτό τι σημαίνει; 

Είναι πέντε αθλήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα και απευθύνονται κάπου αλλού. 

Υπάρχουν αυτοί οι αθλητές. Δηλαδή μιλάει τώρα για ιππασία, ξιφασκία, με 

ηλεκτρικό ξίφος, δεν είναι, με το λέιζερ ράνερ, Πρόεδρε είναι ιδιαίτερο κοινό 

αυτό, κολυμβητές αυτά, δεν είναι πάρα πολλοί αθλητές  που ασχολούνται με 

αυτό, όμως είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αλλού εδώ και έχει ιδιαίτερη 

σημασία, θα πρέπει να το δούμε και προτείνω, επειδή μένουν χωριά απέξω να 

τα στοχεύσουμε προς τα εκεί. Είναι πάρα πολλά πράγματα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω μόνο ότι οποιαδήποτε σκέψη υπάρχει είμαστε 

ανοιχτοί να τη συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ έβαλα αυτό 

γιατί ήδη έχουμε πάρει τις ημερομηνίες και καλό είναι να το γνωρίζετε. Ξέχασα 

μόνο κάτι ότι ο φετινός ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ θα είναι αφιερωμένος στη 

μνήμη του Ηρακλή του Βασιλειάδη, ο οποίος είχε έρθει τότε με το Βλάση στην 

αρχή και βοήθησαν στον 1ο ΕΠΙΔΑΥΡΙΟ ΔΡΟΜΟ. Ο Ηρακλής ο Βασιλειάδης 
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τον θυμάστε όλοι, ήταν ένας μεγάλος σε ηλικία που έτρεχε, έφυγε νομίζω πριν 

από κάνα εξάμηνο από τη ζωή, με ενημέρωσε και του είπα ότι βεβαίως 

μπορούμε να το εντάξουμε, ήταν από τους πρώτους που ήρθαν τότε και 

τρέξανε με την ομάδα του Βλάση και θα είναι αφιερωμένος στη μνήμη του.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση; Παρακαλώ κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς θα θέλαμε να πούμε ότι δεν είμαστε ενάντια στη 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων από το Δήμο, γενικότερα όμως θεωρούμε 

ότι δεν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτό, προτεραιότητα θα πρέπει να 

είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στις αθλητικές δραστηριότητες των δημοτών 

σαν προτεραιότητα και της νεολαίας και τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο 

έχουμε τις ενστάσεις μας και για τις αναθέσεις που γίνονται και για τα 

οικονομικά μεγέθη, θα τα συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Φαντάζομαι είναι όλοι 

ομόφωνα. Ομόφωνα το 8ο θέμα. Καλό σας βράδυ, εις το επανιδείν!  

 

 

 

 

------------- 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 


