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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

3η Συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2020 

Ημέρα: Δευτέρα 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε την αποψινή Συνεδρίαση. Παρών είναι ο κύριος 

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

Τουρλούκη, η κυρία Σμυρλή, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος 

Ρώτας, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση, ο κύριος 

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

κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Ξυπολιάς, εγώ  Οψιμούλης Φώτης και  ο 

Δήμαρχος  κύριος Χρόνης. Παρών είναι και ο κύριος Αγγέλου Ανδέας από την 

Τοπική Κοινότητα Δήμαινας. Τα πρακτικά κρατάει ο κύριος Αποστολόπουλος.  

       Θα ακολουθήσει μία ενημέρωση από το Δήμαρχο. Κύριε Χρόνη.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, να καλωσορίσω και τους φίλους που έχουν έρθει 

σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας ενημερώσω θέλω και το Σώμα 

βασικά ότι 3/3ου απογευματινές ώρες, δηλαδή μετά την Καθαρά Δευτέρα θα 

γίνει στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία, καλό 

είναι μόλις θα βγει και το πρόγραμμα Γεωργία να ενημερώσουμε με e-mail και 

τους επικεφαλείς και όποιον άλλο θέλει, καλό θα είναι όποιος θέλει να είναι 

στην Τρίπολη, για οποιεσδήποτε απορίες έχουμε. Ούτως ή άλλως αύριο 

αντιπροσωπεία του Δήμου, σίγουρα η Γεωργία, δεν ξέρω μπορεί να είμαι και 

εγώ, δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα πάμε στην  Ήπειρο, στο ΣΔΙΤ Ηπείρου στο 

ίδιο έργο για να δούμε τη λειτουργία του από κοντά μαζί με άλλους 

Δημάρχους από όλη την Πελοπόννησο. Εγώ σας το λέω και στους επικεφαλείς 
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εάν θέλετε θα σας στείλουμε με e-mail ακριβώς το πρόγραμμα όταν βγει, 

πάντως 3/3ου θα γίνει αυτό στην Τρίπολη, στο χώρο που συνεδριάζει ο 

ΦΟΔΣΑ, στο παλιό Δημαρχείο νομίζω είναι.  

κ. ……………..: Ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει συμμετοχή ενός άλλου 

χώρου. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, οπότε θα μας πούνε ακριβώς τι γίνεται. Θέλω έτσι να 

πω απλά δύο κουβέντες. Ο κάθε ένας που αναλαμβάνει ένα ρόλο, έχει και την 

ευθύνη των όσων κάνει και εντάξει, εγώ θα την κρίνω και ο κόσμος βέβαια θα 

την κρίνει, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω κάποια πράγματα. Έχω ζήσει στην 

Αντιπολίτευση πολλά χρόνια και πάντα, να μην πω πάντα, να πω τις 

περισσότερες φορές ήμασταν προσεκτικοί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν 

με πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη 

και το οποιοδήποτε πρόβλημά τους στο τέλος πέφτει πάνω στους δημότες. 

Επειδή θα πρέπει να γνωρίζει το Σώμα τις ενέργειες που γίνονται, η 

αντιπολιτευτική τακτική του επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης του 

κυρίου Τσιλογιάννη είναι τακτική καταγγελιών, αναφορών και προσφυγών. 

Δεν έχω θέμα, όμως θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και εγώ το βάζω 

στο Δημοτικό Συμβούλιο απλά για να το γνωρίζει ως αναφορά ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με ευαίσθητους τομείς. Π.χ. σε τι αποσκοπεί η καταγγελία 

της απόφασης που πήρε η ΔΕΥΑ για αν μην πληρώνουν νερό τα σχολεία μας, 

όταν ξέρουμε όλοι ότι τα σχολεία από τη μία τσέπη τα βγάζουμε και από την 

άλλη τα βάζουμε και όταν ξέρει και ο ίδιος ο κύριος Τσιλογιάννης, ο οποίος 

έχει κάνει Δήμαρχος ότι σ’ αυτό ναι, έχει δίκιο. Όντως δεν υπάρχει νομικό 

πλαίσιο, το οποίο να μας δίνει το δικαίωμα σε νομικά πρόσωπα, σε σχολεία, σε 

φορείς, να μην χρεώνουμε λογαριασμούς. Πλην όμως θεωρώ ότι για άλλους 

κέρδος ήταν αυτό. Το δεύτερο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν έκανε το 

ίδιο και για τις εκκλησίες. Γιατί εκεί πάρθηκαν δύο αποφάσεις, η μία ήταν για 

τα σχολεία και η άλλη ήταν για τις εκκλησίες. Δηλαδή οι εκκλησίες να μην 

πληρώνουν νερό και να πληρώνουν τα σχολεία; Επίσης να ενημερώσω ότι 

μετά από καταγγελία ευαισθητοποιημένων δημοτών Επιδαύρου, έτσι 

υπογράφουν, αρχές του Φλεβάρη πήγε η Υπηρεσία από το Ναύπλιο, δεν ξέρω 

εάν το έχω εδώ, νομίζω το έχω και έκανε, διενέργησε έλεγχο στην χωματερή 
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στου Ντεβετζή. Μία χωματερή που υπάρχει εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια και 

ευαισθητοποιημένοι πολίτες το ανακάλυψαν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 

του 2019. Επίσης, ζητούν επανειλημμένα αποφάσεις από εμάς, που είμαστε 

πέντε μήνες και τρεις μήνες είμαστε στη λειτουργία της ΔΕΥΑ, αποφάσεις για 

τις άδειες λειτουργίας των Βιολογικών. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει ξαναλέω. 

Να προσέχετε όμως γιατί μερικά πράγματα γυρίζουν μπούμερανγκ και κυρίως 

γυρίζουν κατά του Δήμου. Νομίζω ότι ξεκινάτε λίγο, ας το πω έτσι, 

ριψοκίνδυνα τη νέα δημοτική θητεία, εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα και 

αυτά που κληρονομήσαμε και αυτά που μας κληρονόμησαν αυτοί που 

έφτιαξαν αυτούς τους Βιολογικούς στους οποίους δεν έδωσαν άδεια όταν 

έπρεπε, ούτε πήραν Γενικό Διευθυντή όταν έπρεπε και τώρα ζητάνε Γενικό 

Διευθυντή. Εμείς θα τα φτιάξουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας και τους 

Βιολογικούς στην Παλιά και στη Νέα και στο Λυγουριό. Όμως προσέξτε λίγο 

γιατί τα πρόστιμα και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι εις 

βάρος της κοινωνίας. Εάν δεν σας ενδιαφέρει, καλό θα ήταν να σας 

ενδιαφέρει, να βγείτε να τα πείτε στον κόσμο και να λέτε…Εγώ λοιπόν λέω να 

ασχοληθούμε με πράγματα που μπορούμε αν λύσουμε μαζί και έχοντας 

εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να μας βοηθήσουν, αν θέλουν να 

βοηθήσουν να πάμε τον τόπο ένα βήμα παραπέρα. Αν η εμπειρία τους 

πηγαίνει μέχρι το σημείο των καταγγελιών και το πώς να κόβουν αποφάσεις, 

είναι πιο εύκολο να το κάνουν, ας το κάνουν. Και αυτό εμπειρία θέλει και 

τρόπο. Πάντως θα δεχτούν και τις συνέπειες μετά. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόεδρε ανοίχτηκαν θέματα που αφορούν εμένα, δεν 

πρέπει να πω κάποια πράγματα; Η μία πλευρά θα ακουστεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις και μετά να τοποθετηθείτε. 

Ποιοι θέλουν να ρωτήσουν; Ο κύριος Μπουρδάκος. Κάποιος άλλος; Ο κύριος 

Ξυπολιάς και ο κύριος Οικονόμου. Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Θα θέλαμε ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο ΦΟΔΣΑ. Ο 

ΦΟΔΣΑ έχει στείλει μάλλον ένα έγγραφο στο Δήμο όσον αφορά το σχέδιο 

καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής για το 2020. Θα θέλαμε να μάθουμε αν θα 
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το φέρετε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, πριν από λίγες 

μέρες μπήκε σε λειτουργία η καινούρια ιστοσελίδα του Δήμου. Θέλουμε να 

ρωτήσουμε πόσο κόστισε και εάν είναι ολοκληρωμένη και πόσο θα κοστίσει η 

ετήσια συντήρησή της. Τέλος σας έχω στείλει και άλλη μία ερώτηση, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο της 30ης Οκτωβρίου του 2019 καλεστήκαμε σε έκτακτη 

Συνεδρίαση για ενημέρωση για σοβαρό θέμα που προέκυψε στην ΔΕΥΑΕΠ. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζητήσαμε όλα τα σχετικά έγγραφα, 

επαναλάβαμε το αίτημά μας και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως 

γνωρίζετε η Επιχείρηση έχει όλο το προηγούμενο διάστημα ταλαιπωρηθεί από 

διάφορες υποθέσεις, οι οποίες έχουν πάρει και το δρόμο της Δικαιοσύνης. 

Μέχρι σήμερα, περισσότερο από 3 μήνες, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση 

και κανένα έγγραφο. Με βάση αυτό ρωτάμε γιατί υπάρχει αυτή η σημαντική 

καθυστέρηση, εάν έχει διενεργηθεί ΕΔΕ για τους υπαλλήλους και ποιο ήταν το 

πόρισμά της, τι μέτρα έχει πάρει η Δημοτική Αρχή για την αποτροπή τέτοιων 

φαινομένων και εάν θα μας δώσετε τα σχετικά έγγραφα. Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Είχα ξαναθέσει το ίδιο ερώτημα σε 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει πάρει απάντηση. Ήθελα να 

ρωτήσω εάν έχει γίνει κάποια ενέργεια όσον αφορά τη στατική επάρκεια του 

Γυμνασίου Λυγουριού. Είχε σταλεί αίτημα πριν από 1,5 χρόνο περίπου και 

λιγότερο, προς το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν είχαν απαντήσει, αν γνωρίζετε 

κάτι με αυτή την υπόθεση, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, αφορά την ασφάλεια 

του κτιρίου και γενικότερα όλων των κτιρίων. Το λέω αυτό με αφορμή διότι 

τις προηγούμενες μέρες διαβάσαμε δημοσιεύματα ότι η Περιφέρεια 

προχώρησε μία ενέργεια με το Τεχνικό Επιμελητήριο προκειμένου να δούνε τη 

στατικότητα σε όλες τις γέφυρες Πελοποννήσου, είναι ευκαιρία να δούμε και 

τα σχολεία. Άλλωστε εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, έχουμε ασχοληθεί πάρα 

πολύ με αυτό, στο παρελθόν πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι κάνανε 

μικροπολιτική με αυτά τα ζητήματα, όμως είναι θέμα ουσίας. Ένα είναι αυτό.  

         Δεύτερον, πριν λίγο καιρό υπήρξε μία επίσκεψη από το Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Δήμαρχε θεωρώ, καταρχήν δεν είχες 

ενημερώσει κανέναν. Δεν είχατε, δεν ξέρω ποιος το είχε αναλάβει τότε, δεν 
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γνωρίζαμε κανένας τίποτα. Θεωρώ σε τέτοια ζητήματα και εν πάση περιπτώσει 

δεν είναι κομματική συνάντηση, ούτε φίλος μας, ούτε φίλος, ούτε οτιδήποτε, 

είναι θεσμικό Όργανο και ο Γενικός Γραμματέας ή οποιοδήποτε Υπουργείο, 

είτε Βουλευτής, Υπουργός, όταν θα έρχεται εδώ στο Δήμο μας, μας 

επισκέπτεται, για μία σειρά σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν, καλό θα 

είναι να ενημερωνόμαστε. Στο παρελθόν τουλάχιστον να πω για εμένα όταν 

ήμουν στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή καλούσαμε μέχρι και τους 

πολιτικούς φίλους του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα ή οποιουδήποτε ερχόταν. 

Ένα είναι αυτό. Θεωρώ ότι μάλλον ξέφυγε και δεν θα ξαναγίνει.  

         Άλλο ένα θέμα που κατά καιρούς μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν 

αλλά βλέπω γίνεται και τώρα. Είχατε μιλήσει πάρα πολλές φορές εσείς ο ίδιος 

για τη χρήση των οχημάτων του Δήμου Επιδαύρου, πολλές φορές και σωστά, 

δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Όμως μία από τα ίδια είναι και τώρα. Και το λέω 

αυτό με αφορμή το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σας λέω ένα 

παράδειγμα, οι συνάδελφοι από την Αρχαία Επίδαυρο είχαν το πυροσβεστικό. 

Αν είναι να περνάει έτσι, να περνάει να παίρνει και τους άλλους συναδέλφους 

που είναι από τη Νέα και τη Δήμαινα, να βάλετε ένα βανάκι. Όπως προς στο 

φίλο μου τον Ηλία είναι αυτή η μομφή τέλος πάντων, πήρε το αυτοκίνητο του 

Δήμου σε όμορο Δήμο, στα Ίρια Ηλία. Ήσουν οδηγός εσύ. Το αυτοκίνητο το 

άσπρο. Θεωρώ ότι δεν θα ξαναγίνει, έτυχε.  

         Θα ήθελα άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τους αγροτικούς δρόμους 

στην περιοχή του Λυγουριού.  Το αγροτικό δίκτυο σε κάποιες περιοχές είναι 

άθλιο εντελώς και αυτό είναι πολλούς μήνες τώρα διότι ούτε βροχές είχαμε το 

τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, τίποτα. Δηλαδή πέρασε η ελαιοκομική 

περίοδος χωρίς να έχουν φτιαχτεί αυτοί οι δρόμοι, περιοχή θεάτρου, …είναι 

και άλλοι αρκετοί. Γίνανε κάποιες παρεμβάσεις, επιλεκτικά θεωρώ Ηλία, σε 

ανθρώπους που εσείς κρίνατε, το προσπερνάμε αλλά βελτιώστε το και αυτό 

τουλάχιστον. Είναι γενικά, είναι για τους αγροτικούς δρόμους.  

         Άλλη μία παρατήρηση που θέλω να κάνω και να το δούμε γιατί εντάξει, 

σίγουρα μερικά πράγματα δεν είναι και εύκολα αλλά πρέπει να είστε από 

κοντά. Ο δρόμος Λυγουριό, παλιά Εθνική οδός Λυγουριού – Νέας Επιδαύρου, 

το είχαμε ξαναθίξει πάλι το θέμα, πάλι σε μαύρο χάλι, ο τάπητας που έπεσε 
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στην τομή που έγινε ήδη έχει πετάξει όλο, είναι επικίνδυνο και για την 

ασφάλεια των οδηγών, το ίδιο πρόβλημα έχει προκύψει και στο δρόμο προς 

Ναύπλιο, εδώ δηλαδή έχει κάτσει ο τάπητας, δεν είπα ότι είναι δική σας 

ευθύνη ωστόσο όμως. Άλλο ένα θέμα είναι, άλλος ένας δρόμος είναι ο δρόμος 

προς τα Χουνταλέικα, πηγαίνοντας από εδώ επάνω έχει κάτσει ο τάπητας και 

ένα σημείο από τα Χουνταλέικα προς τα Γιαννουλέικα δεν έχει καθόλου. 

Δηλαδή εκεί πέρα δεν περνάει, τσακίζεται ο λύκος απλά. Επίσης, άλλο ένα 

θέμα, αυτό είναι δική μας αρμοδιότητα του Δήμου, είναι ο δρόμος από Άγιο 

Δημήτριο προς Αρκαδικό όπου πέρασε το δίκτυο του Ανάβαλου ενώ έγινε 

αποκατάσταση, ήταν χωματόδρομος, δεν ήταν και όλο άσφαλτο, εκεί ο 

δρόμος είναι πάλι χάλια. Υπάρχει σοβαρό θέμα με το δρόμο αυτό.  

        Με αφορμή ένα δημοσίευμα Δήμαρχε που κάνατε πριν λίγες μέρες 

σχετικά με κάποια στρώματα, βαριά αντικείμενα τέλος πάντων που είχαν 

πετάξει σε κάποιο πάρκινγκ, δίκιο έχετε, είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να 

μας απασχολήσει πιο σοβαρά, δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται στο δρόμο, 

όλα τα ρέματα είναι γεμάτα σκουπίδια. Δεν λέω ότι είναι ευθύνη δική σας, 

ούτε της προηγούμενης, υπάρχουν αδιάφοροι συνδημότες μας ή 

οποιοσδήποτε δεν ξέρω, που πάει και τα πετάει από εδώ και από εκεί. Αυτά 

έχουν σας αποδέκτες τα ρέματα, τα ρέματα κατευθύνονται στη θάλασσα και 

ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι σιγά- σιγά θα πρέπει και αυτά να τα 

δρομολογήσετε, να τα μαζέψετε.  

        Στον Άγιο Δημήτριο, είναι πολλές οι ερωτήσεις τώρα και τα θέματα που 

ανοίγω γιατί και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχαμε ερωτήσεις, 

γι’ αυτό. Στον Άγιο Δημήτριο στο χωριό ανάμεσα στην πλατεία, που έγινε η 

ανάπλαση της πλατείας και στο Ιατρείο, υπάρχει ένας χώρος, ένα τμήμα, το 

οποίο δεν έχει γίνει τίποτα, είναι με χώμα. Είχαμε έρθει σε συνεννόηση τότε, 

σε συμφωνία με τον εργολάβο  και γνώστης και η Τεχνική Υπηρεσία, να του 

ρίξει ένα τσιμέντο να κλείσει αυτό, να μην είναι εστία. Δεν έχει γίνει ακόμα 

κάτι. Ήταν συμφωνία, το γνώριζε η Τεχνική Υπηρεσία, δεν το έκανε. Εν πάση 

περιπτώσει, είχε συμφωνήσει ο ίδιος. Επίσης, στον Άγιο Δημήτριο υπάρχει μία 

δυσφορία από κάποιους κατοίκους που λένε ότι το συνεργείο, το οποίο κόβει 
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τις κλάρες στους αγροτικούς δρόμους το κάνει αυτό επιλεκτικά. Εγώ δεν το 

ξέρω, σας μεταφέρω αυτά που μου λένε οι συνδημότες μας.  

        Άλλο ένα θέμα που θέλω να θίξω, πριν λίγες ημέρες, την προηγούμενη 

εβδομάδα, απεβίωσε ένας συνδημότης μας στη Δήμαινα, ο οποίος είχε τελέσει 

και Πρόεδρος του χωριού. Θεωρώ ότι εκεί μας ξέφυγε λιγάκι, έπρεπε να βγει 

ένα ψήφισμα, θα το έχουμε υπόψη μας, έχει συμβεί στο παρελθόν, καλό είναι 

μερικά πράγματα να τα παρακολουθούμε, να μην μας ξεφεύγουν.  

        Άλλη μία ερώτηση, αφορά τις Σχολικές Επιτροπές. Επειδή δεν ήμουν στο 

Συμβούλιο, θα ήθελα να γνωρίζω το ποσό της ανάθεσης που έχει γίνει στο 

Γραφείο αυτό, που έχει αναλάβει την λογιστική παρακολούθηση, όπως και τι 

άλλο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί.  

        Στις 11/12ου στη Συνεδρίαση που είχαμε κάνει στη Νέα Επίδαυρο σε 

ερώτηση με ποιον τρόπο και το λέω αυτό και θα πω και τα ονόματα προς 

αποφυγή παρεξηγήσεων, με κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχω 

τίποτα, με κάποιους είμαι και συγγενής, με πολλούς από αυτούς έχω 

συνεργαστεί και συνεργάζομαι, όμως τέθηκε ένα ερώτημα, να μας δώσετε μία 

απάντηση και θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο πληρώνονται οι χειριστές 

μηχανημάτων του Δήμου Μηλιώτης, Ζέρβας, Τουρλούκης, Καραφωτιάς, 

Ρετάλης και άλλοι εν πάση περιπτώσει που κατά καιρούς δουλεύουν γκρέιτερ 

και αγροτικά μηχανήματα. Τότε εσείς ο ίδιος μας είπατε ότι πληρώνονται με 

νόμιμο τρόπο. Κάποιοι από αυτούς είναι συνταξιούχοι. Τώρα δεν ξέρω πώς 

όλο αυτό γίνεται.  

       Άλλο ένα θέμα που θα ήθελα λίγο να μου απαντήσετε εάν ξέρετε εσείς ή 

ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος αν έχουν δοθεί χρήματα προς τους Συλλόγους 

προκειμένου να γίνουν αποκριάτικες εκδηλώσεις.  

       Και τέλος οι ίδιοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες όπως είπατε Δήμαρχε, 

Δήμου Επιδαύρου πριν δύο χρόνια, τρία, οι ίδιοι είχαν κάνει καταγγελίες πάλι. 

Και είχαμε πάει στα δικαστήρια. Ο συνάδελφος εδώ ο Τάσος Οικονόμου πριν 

από πέντε μήνες ήταν κατηγορούμενος στο δικαστήριο γι’ αυτή την υπόθεση. 

Άρα μην αφήνετε υπονοούμενα ότι κάποιος έβαλε κάποιους. Αυτά προς το 

παρόν και εάν χρειαστεί κάτι θα επανέλθω. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Οικονόμου.  
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κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, με πρόλαβε και ο Γιάννης, για 

το θέμα που είπε ο Δήμαρχος για του Δεβετζή τη χωματερή ότι έγινε 

καταγγελία. Να μας πει ο Δήμαρχος από ποιον έγινε ο έλεγχος, από ποιους 

έγινε η καταγγελία γιατί όπως κατάλαβα τη χρεώσατε προς τα εμάς. Απλά 

θέλω να θυμίσω ότι όταν κάποτε είχε έρθει εδώ να ψηφιστεί το τοπικό σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων, εσείς οι ίδιοι λέγατε ότι ξέρεις είναι παράνομη η 

χωματερή, όταν είχε γίνει αποκατάσταση εδώ κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

είχαν καταγγείλει ότι ρίχνουν τα σκουπίδια σε παράνομη χωματερή και όταν 

πριν τρεις μήνες είχα πάει κατηγορούμενος στο δικαστήριο, κανένας από εσάς 

δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για ποιο λόγο ήμουν, παρόλο που ήσασταν 

δίπλα και γενικά και το σημαντικότερο από όλα όταν ρώτησα την Προϊσταμένη 

πώς και ήρθατε και κάνατε έλεγχο, «κάποιοι μας ενόχλησαν», έτσι μου είπε. 

«Κάποιοι μας ενόχλησαν και ήρθαμε». Απλά προς αποφυγήν.  

       Όσο για το θέμα να συνεχίσω τα των καταγγελιών, εσείς οι ίδιοι όταν 

ήσασταν κάποτε στην μείζονα Αντιπολίτευση να θυμίσω εγώ 3-4 καταγγελίες 

που δεν είχα σκοπό να το κάνω, απλά επειδή ανοίξατε το θέμα. Να ξεκινήσω 

από τις καταγγελίες για τις πλατείες, ότι όλες οι πλατείες, τα κυλικεία κλέβανε 

ρεύμα, προς τη ΔΕΗ, με κίνδυνο να κλείσουν τα κυλικεία και όπως έκλεισε το 

κυλικείο στο Λυγουριό και αμφιβάλλω να ανοίξει ποτέ γιατί δεν θα βρεθεί 

νόμιμη λύση. Να θυμίσω την καταγγελία για το Δημοτικό σχολείο της 

Δήμαινας ότι ο εργολάβος δεν έριξε την άσφαλτο και να καταμετρήσουμε και 

να κάνουμε και να ράνουμε. Να θυμίσω, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα, 

απλά είναι αρκετές οι καταγγελίες που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Απλά 

εγώ θεωρώ όταν εσείς ήσασταν στην μείζονα Αντιπολίτευση και είχατε σημαία 

τη νομιμότητα τώρα που είσαστε Δήμαρχος πρέπει να την εφαρμόσετε. Έτσι 

πιστεύω και δεν πρέπει να σας ενοχλεί αν κάποιος ζητάει τα παραστατικά για 

νόμιμες διαδικασίες.  

       Όσο για το ψήφισμα εφόσον αναφέρθηκε και ο Γιάννης για τον πρώην 

Πρόεδρο της Δήμαινας που πριν λίγες μέρες έφυγε, εγώ θεωρώ ότι στα 

σαράντα μπορεί να έρθει ο Δήμαρχος ή κάποιος Αντιδήμαρχος, να δώσει τα 

συλλυπητήρια στην οικογένεια για τις δύο τετραετίες που ήταν Πρόεδρος και 

αυτά προς το παρόν, δηλαδή για να το προλάβουμε.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη μπορείτε να έχετε το λόγο. Ο κύριος 

Μπουρδάκος ρώτησε. Είπα ποιοι θα ρωτήσουν, είπαν τρεις. Τελειώσαμε για τις 

ερωτήσεις. Θα απαντήσει με τη σειρά, όταν θα απαντήσει ο Δήμαρχος 

τελειώνουμε όμως. Οπότε μιλάει ο κύριος Τσιλογιάννης και στο τέλος θα 

απαντήσει ο Δήμαρχος.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όσον αφορά τα σκουπίδια καλύφθηκα, καλώς ο 

Δήμαρχος κάνει ενημέρωση στο Σώμα για διάφορες ενέργειες, απλά επειδή 

είμαστε παρόντες, μπορούμε να ενημερώσουμε και εμείς. Και δεν είναι 

καταγγελίες όλες. Καταγγελίες είναι σε αυτές που διαφωνούμε και η 

Αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα τουλάχιστον να καθορίζει τον τρόπο της 

αντιπολίτευσης και κρίνεται γι’ αυτό, όπως κρίνεται και η πλειοψηφία.  

       Όσον αφορά τα ζητήματα των σχολείων. Πολιτική γίνεται από αυτό. Έχει 

νόημα; Ο Πρόεδρος, Πρόεδρε πήγες στις Σχολικές Επιτροπές και διάβασες την 

απόφαση της ΔΕΥΑ, που έπρεπε να τη διαβάσει και απόψε ο Δήμαρχος, 

έπρεπε να διαβάσεις και το έγγραφο το δικό μου γι’ αυτό το θέμα, για να 

γνωρίζει ο κόσμος τι λέει η μία πλευρά και τι λέει η άλλη, όχι γίνονται 

καταγγελίες για να γίνονται καταγγελίες. Διάβασες στις Σχολικές Επιτροπές, 

ερώτημα είναι, διάβασες στις Σχολικές Επιτροπές την απόφαση και κυρίως τη 

θέση της Αντιπολίτευσης; Η απόφαση ενδιαφέρει τους Διευθυντές των 

Σχολείων και τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών ή το τι λέει η Αντιπολίτευση; 

Να μου απαντήσεις για να προχωρήσω. Αν ναι… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διάβασα όλη την απόφαση.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Διάβασες όλη την απόφαση. Πολύ ωραία. Λέω εγώ τώρα 

ως Αντιπολίτευση. Τι νόημα έχει αυτό; Όταν βλέπετε ότι η απόφαση αυτή 

είναι διάτρητη από εκατό μεριές. Ποιος έκανε το έγγραφο; Ο Πρόεδρος της 

Σχολικής Επιτροπής προς τη ΔΕΥΑ. Η Σχολική Επιτροπή αποφάσισε γι’ αυτό να 

ζητήσει από τη ΔΕΥΑ να γίνει αυτό; Κανένας, μόνος. Ύστερα αυτή η μορφή 

πολιτικής είναι Α΄ Νηπιαγωγείου. Αυτός είναι ο κακός και εμείς είμαστε οι 

καλοί που πάμε να σβήσουμε το νερό. Δεν είσαι στην αντιπολίτευση Πρόεδρε, 

είσαι πλειοψηφία, έχεις καταλάβει το θώκο, πρέπει να τον διαχειριστείς και 

πρέπει να τον διαχειριστείς σωστά. Δεν μπορείς να μπερδεύεις το ερώτημα με 

την τοποθέτηση, όπως σε άλλη φάση. Εγώ θα τα δημοσιοποιήσω τα έγγραφα 
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όλα και την άποψη της Αντιπολίτευσης γι’ αυτό το θέμα. Και όταν θα έρθει, 

τώρα έχουμε και ένα θέμα για την κατανομή των σχολείων, θα τοποθετηθώ 

συγκεκριμένα. Όσον αφορά το άλλο έγγραφο, ζήτησα στοιχεία και μπορώ να 

ζητήσω στοιχεία ως Αντιπολίτευση. Δεν έκανα καμία καταγγελία γιατί εδώ 

φάνηκε ότι και για του Δεβετζή έκανα καταγγελία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουστένη όταν είπαμε να κάνουμε ερωτήσεις δεν 

σηκώσατε το χέρι.  

κ. ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: Όχι, θέλω να τοποθετηθώ για τον κύριο Ξυπολιά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος και θα κλείσουμε.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν θα τοποθετηθούμε εμείς; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τι κάνατε πριν;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Έκανα ερώτηση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος σας είπε ότι έχετε και τοποθέτηση; Ο Τσιλογιάννης επί 

προσωπικού έγινε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού, το είπε και ο ίδιος. Απλά επειδή είχαμε 

ξεκινήσει και είπα για ερωτήσεις, είπα στο τέλος να μιλήσει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω σε όλα. Τιμολογιακή 

πολιτική ΦΟΔΣΑ. Κύριε Μπουρδάκο νομίζω ότι τα έχετε πάρει τα έγγραφα, 

σας τα έχω δώσει όλα. Δεν το έχουμε φέρει σε Δημοτικό Συμβούλιο γιατί 

υπάρχει πρόβλημα και γι’ αυτό γίνεται αυτή η ενημέρωση στις 3 Μάρτη. 

Ήθελαν διευκρινίσεις τα μέλη του ΦΟΔΣΑ. Νομίζω ότι μετά τος 3 Μάρτη θα 

είμαστε έτοιμοι και εμείς να κάνουμε την Επιτροπή, την οποία έχουμε 

συστήσει εδώ στο Συμβούλιο και την καθυστερούμε γι’ αυτό το λόγο, για να 

είμαστε έτοιμοι και να μην πάμε μπρος πίσω. Και θα το φέρουμε εννοείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο όπως και το σημείο χωροθέτησης του ΣΜΑ. Ή αν θα 

έχουμε σημείο χωροθέτησης του ΣΜΑ.  

       Για την ιστοσελίδα. Ιστοσελίδα  αν δεν κάνω λάθος είχε κοστίσει 15.000 

ευρώ. Έχει κάποια ζητήματα, τα οποία λύνονται στην πορεία της. Θα κατέβει 

τώρα ο άνθρωπος που την έφτιαξε για να κάνει και επειδή έχει μέσα ψηφιακά 

πιστοποιητικά και γενικότερα έξυπνες εφαρμογές, θα κατέβει να κάνει και μία 

εκπαίδευση στο προσωπικό. Νομίζω ότι την Πέμπτη Γιώργο εάν δεν κάνω 

λάθος θα εκπαιδευτούν οι δύο υπάλληλοι.  
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       Για την υπόθεση της ΔΕΥΑ θα σας απαντήσει μετά ο Πρόεδρος, είναι στη 

διαδικασία αυτή τη στιγμή.  

        Γιάννη για τη στατική επάρκεια, με ρωτάς εάν έχουμε στείλει άλλο 

έγγραφο ή να το παρακολουθήσουμε;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εάν έχει γίνει κάποια άλλη ενέργεια.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουν απαντήσει πάντως. Εγώ θα το βάλω πάλι στην 

Τεχνική Υπηρεσία και με βάση και με αυτό που είπες, ότι θα υπάρξει …για τις 

γέφυρες, να δει και αυτό το …με τα σχολεία.  

        Χρήση οχημάτων: Εάν δείτε και το λέω δημόσια, Δημοτικό Σύμβουλο ή 

Τοπικό να έχει πάρει το αμάξι και να έχει πάει για μπάνιο στην παραλία, όπως 

συνέβαινε, να έχει πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ όπως συνέβαινε, να 

παρκάρει έξω από το καφενείο κάθε απόγευμα για να παίξει χαρτιά όπως 

συνέβαινε, ελάτε κάντε καταγγελία. Τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για 

υπηρεσιακούς και μόνο λόγους, αυτοί που ήρθαν εδώ θα σας εξηγήσουν γιατί 

πήραν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αλλά και πάλι ήρθαν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, δεν πήγαν όπου ήθελαν.  

        Επίσης, επειδή βάλατε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το ότι 

πληρώνονται οι συνεδριάσεις και βεβαίως πληρώνονται οι συνεδριάσεις και το 

λέγατε προχθές ανοιχτά εδώ απέξω, συμφωνώ ότι πληρώνονται και όλοι 

πληρωνόμασταν όπως επίσης πληρώνονταν και οι Αντιδήμαρχοι που έπαιρνα 

1.022 ευρώ και τις τέσσερις από τις πέντε μέρες εργάσιμες τους βρίσκαμε σε 

διάφορους τόπους να κάνουν τη δική τους δουλειά, γιατί είχαν μπερδευτεί, 

δεν ήξεραν ποια είναι η πρώτη δουλειά και ποια είναι η δεύτερη και όταν 

χρειαστεί έμπαινε σε λεπτομέρειες. Οι Αντιδήμαρχοι που πληρώνονται και οι 

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι χρησιμοποιούν τα δημοτικά 

αυτοκίνητα μόνο για λόγους υπηρεσιακούς και οι Αντιδήμαρχοι είναι στις 

επάλξεις κάθε μέρα και τιμούν τον μισθό τους. Αυτό μόνο έχω να πω και εάν 

έχετε κάτι άλλο να προσάψετε συγκεκριμένα να το δούμε. Για το αμάξι που 

είπατε για τον κύριο Μαργιόλα για τα Ίρια, δεν το γνωρίζω, θεωρώ όμως ότι 

ίσως ήταν την ημέρα που είχε συνάντηση με το Σταύρο το Γαβρήλο; Τέλος 

πάντων. Εντάξει, θα το πεις μετά. Εάν είναι αυτό, θα το πεις εσύ Ηλία, δεν 

πειράζει.  
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        Επίσης, για το αγροτικό δίκτυο λέτε ότι είναι άθλιο, ναι ήταν άθλιο και 

είναι άθλιο σε κάποια σημεία. Έχει γίνει τεράστια προσπάθεια, πολύ μεγάλη 

προσπάθεια και από τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Μαργιόλα αλλά και από τους 

τοπικούς. Φέτος είχαμε μικρές μετά και του Ζορμπά, αλλά είχαμε ζημιές 

ειδικότερα στη Νέα Επίδαυρο και στην Τραχειά με τη νεροποντή που έγινε το 

Νοέμβριο. Έχουν διορθωθεί πάρα πολλά κομμάτια και όσα φτάνουν στα αυτιά 

μας πηγαίνουμε και διορθώνουμε. Αν υπάρξει κάτι άλλο, το οποίο δεν έχουμε 

κάνει, προφανώς το είπαν σε εσάς και εσείς δεν το είπατε σε εμάς. Θα το 

δούμε τώρα. Το ότι βέβαια λέτε ότι στο Λυγουριό που δεν έβρεξε και δεν 

είχαμε προβλήματα, ήταν άθλιο το δίκτυο να το δούμε, έχετε δίκιο σε αυτό, 

ήταν άθλιο το δίκτυο, ναι, δεν έβρεξε, δεν χάλασε στη δικιά μας θητεία, ήταν 

8 χρόνια άθλιο που είχατε ξεχάσει να πάτε να το φτιάξετε.  

        Οι δρόμοι του Αναβάλου. Είναι όντως προβληματικοί και έχει γίνει 

επανειλημμένα και μπορώ να πω σε καθημερινή βάση ενόχληση στην 

Περιφέρεια και όχι για το ποιανού είναι ο δρόμος. Όλοι οι δρόμοι που είναι στο 

έργο του Αναβάλου είναι μέσα στη σύμβαση αυτή και ο δικός μας να είναι ο 

δρόμος, δημοτικός δηλαδή πρέπει να τους φτιάξει ο εργολάβος του έργου. 

Εκεί όπως γνωρίζετε, εάν δεν γνωρίζετε σας το λέω ότι υπάρχουν ζητήματα με 

τον εργολάβο πολύ σοβαρά, με τους εργολάβους, κάθε εβδομάδα βρίσκουμε 

άλλον και σήμερα έτυχε και ήμουν στις Τεχνικές Υπηρεσίες στο Ναύπλιο και 

συζητήσαμε αυτό το θέμα , προσπαθούμε να βρεθεί λύση, στείλαμε και με 

αυστηρό ύφος και επιστολές και μηνύματα προς αυτές τις κατευθύνσεις, σ’ 

αυτές δίκιο έχεις Γιάννη, υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό.  

        Για τα βαρέα αντικείμενα είναι ένα θέμα, έχουμε γράψει το τηλέφωνο, 

τώρα που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση θα είναι πιο εύκολο για τον κόσμο. 

Προσκαλώ τον οποιονδήποτε δει κάτι να μας ενημερώσει για να ξέρετε και να 

ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και συνέπειες γι’ αυτό το πράγμα. Εγώ δυστυχώς 

δεν έχει τύχει, πάντως τα περισσότερα γίνονται μέρα μεσημέρι. Κάποιος 

βλέπει και δεν μιλάει. Δεν είναι δικό μου το δάσος, ούτε το δικό σας, είναι 

ολονών. Εάν δεν το προφυλάξουμε σύντομα θα έχουμε και άλλα προβλήματα.  

        Για το ψήφισμα για τον εκλιπόντα τον κύριο Παπαγεωργίου τον 

αείμνηστο είχε έρθει ο κύριος Μαργιόλας και ο κύριος Γιαννάκης νομίζω στην 
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κηδεία. Βέβαια μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καλό είναι να πάρουμε. 

Στα σαράντα να ενημερωθούμε κιόλας, Ανδρέα που είσαι εδώ, να μας 

ενημερώσεις πότε είναι τα σαράντα για να παραστεί αντιπροσωπεία του 

Δήμου και να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια. Κάτι άλλο με 

ρωτήσατε, δεν το θυμάμαι. Δεν το σημείωσα καλά. Για κάποια ανάθεση τι με 

ρωτήσατε;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Χρήματα για τους Συλλόγους για αποκριάτικες εκδηλώσεις.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν έχουμε δώσει χρήματα στους Συλλόγους για τις 

αποκριάτικες εκδηλώσεις, έχουμε όμως, θα δοθούν χρήματα στους Συλλόγους 

γενικότερα για τις εκδηλώσεις τους, οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και οι 

αποκριάτικες και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις θέλει ο κάθε Σύλλογος να 

χρησιμοποιήσει. Έγινε μία συνάντηση με όλους τους Συλλόγους για τις 

αποκριάτικες εκδηλώσεις, να βρεθεί κοινός τόπος, κυρίως ως προς την ώρα 

που θα γίνουν οι εκδηλώσεις, νομίζω ότι πήγε καλά αυτό και θα συνεχιστεί 

βέβαια και με τις καλοκαιρινές.  

        Να πω ότι αυτό που είπε ο Τάσος ο Οικονόμου. Καταρχάς γιατί το 

παίρνετε προσωπικά το θέμα που έβαλα για την χωματερή; Κακώς το παίρνετε 

προσωπικά. Εγώ ενημέρωσα το Συμβούλιο, ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει. Και 

προ δύο – τρία χρόνια είχατε και εσείς καταγγελία από ό,τι με ενημέρωσε και 

ο Γιάννης και τη μέρα που ήσασταν στο δικαστήριο ήμασταν εκεί για άλλο 

σκοπό και ρώτησα ακριβώς γιατί είσαι εκεί, αλλά όλο αυτό δεν το γνωρίζαμε. 

Ούτε ότι έχετε δικαστήριο, ούτε ότι έγινε καταγγελία και εντάξει ίσως δεν 

έπρεπε να το γνωρίζουμε κιόλας. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν το γνωρίζω δηλαδή 

σαν θέμα. Εννοείται ότι μας ενδιαφέρει και σήμερα να ξέρετε στην …επειδή 

συζητήσαμε κοιτάμε να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των 

Δημάρχων και Αντιδημάρχων, οι οποίοι φεύγουν από τις θέσεις ευθύνης και 

για πέντε χρόνια βαρύνονται οικονομικά να πηγαίνουν στα δικαστήρια που 

έχουν να κάνουν με τις φωτιές και με τα νερά και με όλα αυτά. Είπαμε να είναι 

ξεκάθαρο ότι οτιδήποτε αφορά την υπηρεσία του στο Δήμο, οι αιρετοί πρέπει 

να έχουν πλήρη νομική κάλυψη. Δεν μπορεί να κυνηγάνε έναν Αντιδήμαρχο, 

γιατί ο Τάσος ο Οικονόμου προφανώς θα έχει και τα επόμενα χρόνια 

δικαστήρια, δεν τελείωσε. Και έχει τελειώσει και από Αντιδήμαρχος εδώ και 
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δύο χρόνια, εδώ και ένα χρόνο λέμε. Αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε, 

εγώ το κατανοώ και στην Επιχείρηση όταν υπήρξε κάτι αντίστοιχο 

προσπάθησε και ο Γιώργος να βρει μία λύση, για τον προηγούμενο Πρόεδρο, 

δεν περισσεύει σε κανέναν χιλιάρικα αλλά εντάξει πρέπει να μαθαίνει και ο 

κόσμος τι γίνεται. Όμως δεν κάναμε καταγγελία για τέτοια ζητήματα. Ποτέ. 

Και όταν κάναμε καταγγελία για τα ρεύματα, δεν κάναμε καταγγελία για να 

πούμε ότι κλέβουν ρεύμα, είπαμε να ελέγξουν τις πλατείες για ρευματοκλοπή. 

Και η πλατεία του Λυγουριού κάνετε μεγάλο λάθος, δεν έκλεισε γι’ αυτό το 

λόγο. Η πλατεία του Λυγουριού έκλεισε για άλλο λόγο. Η πλατεία του 

Λυγουριού στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι θέμα, θα βγει στην 

δημοπράτηση και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Επίσης, να πω ότι ο προκάτοχός 

μου, ο κύριος Γκάτζιος έδωσε εντολή πριν τέσσερα χρόνια στον Αντιδήμαρχό 

του να ελέγξει το ρεύμα στην πλατεία της Νέας Επιδαύρου και να το 

τακτοποιήσει προτού ενοικιαστεί η πλατεία και το ρεύμα λοιπόν στην πλατεία 

της Νέας Επιδαύρου το παίρνουν ακόμα από την κολόνα. Ποιος φταίει; Ο 

Αντιδήμαρχος, δεν φταίει ο ιδιώτης που πήγε εκεί πέρα και έπαιρνε ρεύμα 

τσάμπα. Και επειδή το έχουμε θέμα μετά. Και ήσασταν εσείς κύριε Οικονόμου 

Αντιδήμαρχος τότε. Στα πρακτικά, δείτε το. Κύριε Οικονόμου λύστε το θέμα 

του ρεύματος της πλατείας για να ενοικιαστεί και τη βγάλατε προς ενοικίαση 

χωρίς να είναι στο ρεύμα. Θα τα βρω, βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα. Πρόεδρε, 

σε παρακαλώ πολύ. Άμα δεν γνωρίζει τις θέσεις τους ο καθένας να μην 

κάθονται εδώ πέρα. Η θέση σας είναι εκεί στην Αντιπολίτευση. Και ακούτε 

εμένα όταν τελειώνω. Έτσι είναι. Έτσι έκανα και εγώ. Εμείς λοιπόν δεν 

παίξαμε ποτέ ούτε με σκουπίδια, ούτε με τους Βιολογικούς. Και όποιος έχει 

αντίθετη άποψη να μας πει, να μας την πει.  

        Και τέλος μία φράση μόνο προς αυτά που είπε ο κύριος Τσιλογιάννης, σε 

αυτά που απάντησε δηλαδή, ότι εμείς με τα παιδιά δεν κάναμε πολιτική ποτέ 

και δεν θα κάνουμε. Άλλοι κάνουν πολιτική με τα παιδιά και δεν έρχονται σε 

Επιτροπές για να μπλοκάρουν πράγματα και δεν ξέρω και από ποιους 

υποκινούνται. Αυτό λέω και προσέχτε το. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πούμε ότι παρών είναι και ο κύριος Βερδελής, Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Επιδαύρου. Απαντήσεις ο κύριος Κουστένης, ο κύριος 
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Μαργιόλας και ο κύριος Παύλου. Και ο κύριος Οικονόμου απαντήσεις έτσι; 

Ωραία, κύριε Κουστένη.  

κ. ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: Δεν θα καθυστερήσω πολύ, απλώς θέλω να απαντήσω στον 

κύριο Ξυπολιά για το πυροσβεστικό. Ότι τη συγκεκριμένη μέρα ήταν ο 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, ήταν η Αντιδήμαρχος και 

ήταν και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΠ. Κάναμε αυτοψία για κάποια υδροστόμια και 

να ξέρεις Γιάννη ότι και τώρα ακόμα δέχτηκα δύο τηλέφωνα από την 

Πυροσβεστική ότι έχουμε φωτιά στο Δήμο. Όχι, το υφάκι σου ότι να περνάμε 

να παίρνουμε και τους Συμβούλους τους υπόλοιπους, να το κάνουμε 

λεωφορείο, δεν σημαίνει ότι το πήραμε και ήρθαμε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Κύριε συνάδελφε εγώ ήμουν πολύ προσεχτικός και είπα ότι σ’ 

αυτά που είχε καταγγείλει ο Δήμαρχος είχε και δίκιο. Ξέρω πολύ καλά τι είπα. 

Και ο Δήμαρχος κατάλαβε τι είπα. Είπα συγκεκριμένα πράγματα. Λέω, εμένα 

με λυπεί αυτό το περιστατικό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει όμως.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Συγγνώμη για το στυλάκι μου εάν σας πείραξε. Αυτό, 

συγγνώμη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά μισό λεπτό να τελειώσει.  

κ. ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: Εγώ δεν θέλω να καθυστερήσω τώρα γιατί είναι και τα 

άτομα εδώ πέρα και περιμένουν αλλά αυτοί που παίρνουν το πυροσβεστικό, 

τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν το πυροσβεστικό θα πρέπει να τους 

επικροτούμε. Και ας έρχονται και στο Συμβούλιο γιατί δεν ξέρεις πότε θα 

χτυπήσει κάτι και όπως τώρα καλή ώρα σου λέω χτύπησε από την 

Πυροσβεστική, αν θέλεις το διασταυρώνεις μετά και όχι έχουμε φωτιά στο 

Δήμο. Για το υφάκι στου προσωπικά σε εμένα που ξέρεις ότι έρχομαι στο 

Λυγουριό  την εβδομάδα από 2-3 φορές την ημέρα, ήταν τελείως υποτιμητικό. 

Που μου είπες για λεωφορεία και τέτοια, ήταν τελείως υποτιμητικό. Τέλος 

πάντων.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Αν είναι παροχή. Αν είναι παροχή εντάξει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαργιόλας.  

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Κύριε Γιάννη θα περίμενα από εσάς άλλες ερωτήσεις να μου 

κάνετε και όχι αυτές. Και θα σας πω ποιες. Να σας απαντήσω πρώτα για τα 
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Ίρια. Σας είδα εκεί και μάλιστα εκπλάγη γιατί δεν σταμάτησες να πούμε δύο 

κουβέντες, τι γίνεται. Αν θυμάστε πολύ καλά ήταν η ημέρα, η επόμενη ή 

μεθεπόμενη μέρα που είχε ρίξει τη μεγάλη νεροποντή που είχε κάνει τις 

πολλές ζημιές από τη Νέα Επίδαυρο μέχρι Ματαράγκα, Τραχειά, Άγιο Νικόλαο, 

Χαραμό. Πήρα μηχανήματα δικά μας, δεν μπορούσαν να πάνε παντού, είχα 

μία επικοινωνία με τον κύριο Γαβρήλο και με τον κύριο Ανδριανό, νομίζω ότι 

τους είδατε από το Ναύπλιο, οι οποίοι μας βοήθησαν να επιλύσουμε ένα κοινό 

σημείο που είναι Χαραμός και Άγιος Νικόλαος με το γκρέιτερ και υπάρχουν 

στοιχεία για όλα αυτά και με την τσάπα. Βρεθήκαμε εδώ πάνω με το γκρέιτερ 

κάποια στιγμή και είπαμε ότι θα πάμε να μιλήσουμε και με τον κύριο 

Ανδριανό. Αυτό είναι τώρα το αυτοκίνητο και εάν ήταν τόσο πολύ τραγικό, 

εγώ δεν έχω καμία ανάγκη νομίζω να πάρω ένα αυτοκίνητο του Δήμου, να 

πάω μέχρι τα Ίρια, όπως πολλές φορές έχω πάει και στο Ναύπλιο. Σας 

πληροφορώ ότι καμία φορά έχω πάει και στο Ναύπλιο. Αν τα θεωρείτε μεμπτά 

αυτά, δεν ξέρω. Θα πρέπει να ρωτήσετε ένα αυτοκίνητο του Δήμου, τόσα 

χρόνια γιατί το είχατε παράνομο; Ούτε μεταβίβαση στο Δήμο, κάποιος λέει 

είχε ασχοληθεί πριν από 5-6 χρόνια, κάποιος Εμμανουήλ. Μιλάω για κάποιο 

αυτοκίνητο, πάνω σε αυτό το θέμα των αυτοκινήτων, το τι μπάχαλο βρήκα 

και στα μηχανήματα, πρωτίστως τα αυτοκίνητα. Και πώς το κινούσατε έτσι; 

Δεν είναι η ώρα που πρέπει να αναφέρω τον αριθμό του αυτοκινήτου, υπάρχει 

κάποιος λόγος. Είμαι στη διαδικασία πάντως που το τελειώνω. Θα έπρεπε να 

ρωτήσετε. Τα αυτοκίνητα του Δήμου δεν γνωρίζετε, δεν είστε επιχειρηματίες 

οι περισσότεροι από εκεί, ότι όταν γίνεται μία συνένωση των Δήμων αλλάζει 

ΑΦΜ ο Δήμος και τα αυτοκίνητα πρέπει και αυτά να αλλάξουν το ΑΦΜ τους 

και να έρθουν στο νέο Δήμο; Πού ήταν τα αυτοκίνητα; Σε τι ΑΦΜ ήταν; 

Λοιπόν να σας κάνω μερικές ακόμα μικρές ερωτήσεις, θα επανέλθω με πάρα 

πολλά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Θα μου κάνεις ερωτήσεις εμένα; Για να καταλάβω. Αν θέλεις 

να μας πεις κάτι, πες το ευθέως. Μισόλογα δεν θα μου λες εμένα. Και εάν 

θέλεις να το κάνουμε και επί προσωπικού το θέμα, τη συγκεκριμένη μέρα, 

συγγνώμη Πρόεδρε, επειδή εγώ παραμύθια δεν τα δέχομαι, δεν θα με 

κοροϊδεύεις εσύ και οποιοσδήποτε άλλος. Συγγνώμη Πρόεδρε, επειδή έχεις το 
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Ξενοδοχείο σου στα Ίρια, εργαζόσαστε με χειριστή που σου ανέφερα και δεν 

έχω πάρει απάντηση στον Άγιο Νικόλα, μην με δουλεύεις εμένα τώρα. …πες 

αλήθεια. Είμαστε φίλοι, συνεργάτες, υπάρχουν… 

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Εδώ όμως πρέπει να ειπωθούν αλήθειες.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Άσε το παραμύθι τώρα… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Μαργιόλα. Δεν 

υπάρχουν ερωτήσεις μεταξύ σας.  

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: …του Δήμου Ναυπλίου. Σας το λέω εντίμως και ειλικρινά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Τη συγκεκριμένα μέρα, εμένα δεν με πειράζει. Ηλία εγώ τα 

προσπερνάω αυτά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα εδώ κάνετε μία συζήτηση μεταξύ σας. Απαντάει ο 

κύριος Μαργιόλας στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί, απαντάει ο κύριος 

Βερδελής και σταματάμε. Κύριε Ξυπολιά δεν έχετε το λόγο.  

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Αιτιολογώ γιατί ήμουν εκεί. Αν εκεί υπάρχει και μία 

επιχείρηση στην περιοχή αυτή, η οποία ανήκει σε ένα μέλος της οικογένειας 

μου, τι να κάνω;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου εμένα αυτό. Αν σε ενόχλησα 

αυτό που σου είπα, μπορεί να σε ενόχλησε. Εγώ θα θεωρούσα πιο τίμιο, ναι 

έκανα αυτή τη βλακεία, πήγα. Τέλος. Τα υπόλοιπα δεν τα ακούω.  

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Είδες εσύ μηχάνημα του Δήμου να δουλεύει στην περιοχή 

αυτή;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εντάξει, συγγνώμη τότε, νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε εδώ. 

Είμαι πολύ προσεχτικός σε αυτά που λέω και ξέρεις πολύ καλά. Όσο για τα 

υπόλοιπα που λες νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά να τελειώσουμε τη συζήτηση. Για ακούστε 

λίγο. Όταν βάλαμε απαντήσεις, βάλαμε απαντήσεις και δεν κάνουμε συζήτηση 

μεταξύ μας. Οι συζητήσεις μεταξύ μας γίνονται έξω από την αίθουσα. Κύριε 

Ξυπολιά να τελειώνουμε. Αν έχει την επιχείρησή του κάτω ή δεν την έχει δεν 

με ενδιαφέρει εμένα. Απάντησε λοιπόν ότι έφτιαχνε το γήπεδο εκεί που 

έφτιαχνε και τελείωσε. Προχωράμε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Έχεις άγνοια. Δεν ήμουν αρμόδιος εγώ για τα συγκεκριμένα 

θέματα, ήσουν πρώην Αντιδήμαρχος, εσύ είσαι δικαστής, ξέρεις τα πάντα. 
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Σταμάτα σε παρακαλώ πάρα πολύ και άσε το παραμύθι. Το παραμύθι σε 

ιθαγενείς όχι σε εμένα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά να τελειώσουμε;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Επειδή ξέρεις. Γιατί είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος, γνωρίζεις τα 

πάντα…. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι του παρόντος τώρα. Κύριε Μαργιόλα τελειώσατε; 

Κύριε Μπουρδάκο δεν σας έκανε κάποιος ερώτηση. Επί προσωπικού σε ποιον; 

Κύριε Παύλου.  

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Κύριε Μπουρδάκο η ΕΔΕ είναι σε εξέλιξη και δεν μπορώ να σας 

πω παραπάνω πράγματα, επειδή είναι σε εξέλιξη. Μόλις τελειώσει θα πάρετε 

το πόρισμα. Όλο το Συμβούλιο δηλαδή, όχι μόνο εσείς.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε ….  

κ. ……………..: Δεν είναι ερώτηση. Απλά στο θέμα που αναφέρθηκε ο 

Δήμαρχος για το θέμα της πλατείας της Νέας για την κολόνα, το μοναδικό που 

είχε συζητηθεί εγώ δεν το γνωρίζω αυτό για την κολόνα, το μοναδικό που είχε 

συζητηθεί κάποια στιγμή ήταν μόνο για τους λογαριασμούς και ειπώθηκε από 

το Δήμαρχο να προσκομίσω εγώ τους λογαριασμούς στην Αντιπολίτευση. 

Απλά επειδή ήταν προσωπικά δεδομένα, εγώ στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο φέρτε τα πρακτικά, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Το μόνο 

που θυμάμαι είναι να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις της ΔΕΗ, τίποτα άλλο. 

Τώρα από εκεί και πέρα άμα υπήρχε κάτι άλλο, εδώ είμαστε να το 

συζητήσουμε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν έχω πάρει δύο απαντήσεις.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσει οπωσδήποτε σε 

όλες τις ερωτήσεις. Μπορεί σε ένα μήνα να απαντήσει αν θέλει κλπ.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν έχω πάρει απάντηση για τους χειριστές μηχανημάτων και 

για τις Σχολικές Επιτροπές το ποσό σύμβασης που έχει υπογραφεί με το 

Γραφείο. Αν δεν είστε έτοιμοι εντάξει, το λέτε στο επόμενο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κλείσει ο κύριος Δήμαρχος και να προχωρήσουμε στα 

θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι Σχολικές Επιτροπές είναι 2.000 η κάθε Σχολική Επιτροπή 

συν ΦΠΑ, που πληρώνουμε για το Γραφείο, το οποίο είναι λογιστικής και 
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διοικητικής υποστήριξης. Πληρώναμε να θυμίσω 1.200 συν ΦΠΑ εάν δεν κάνω 

λάθος για λογιστική. Τώρα μας παρέχει και κάτι παραπάνω το συγκεκριμένο 

Γραφείο, ήταν επιλογή μας, επιλογή δικιά μου και του Προέδρου, πάνε όλα 

καλά και προχωράμε. Είπα οικονομική και διοικητική υποστήριξη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, να συμπληρώσω ότι το προηγούμενο Γραφείο του 

κυρίου Γκορίτσα, τέλος πάντων, ήταν 1.200 συν ΦΠΑ, όμως για κάθε Σχολική 

Επιτροπή κάθε χρονιά έπαιρνε μόνο τα τιμολόγια, τα οποία τα έπαιρνε στο 

τέλος και έβγαζε τον απολογισμό. Τώρα πλέον δεν είναι έτσι, τη δουλειά 

δηλαδή δεν την κάνουν οι Διευθυντές αλλά την κάνει το Λογιστικό Γραφείο. 

Όλα τα τιμολόγια κάθε τέλους του μήνα περνούν μία – μία απόδειξη, περνούν 

μέσα από σύστημα και υπάρχει ό,τι ώρα θέλει, όποια ώρα θέλει, στο τέλος 

του μήνα υπάρχει συγκεντρωτική. Αυτή τη δουλειά που έκαναν οι Διευθυντές 

πριν γίνεται από το Λογιστικό Γραφείο.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Πολλές φορές ξέρετε τι γίνεται; Όταν κάνουμε κάποιες 

ερωτήσεις γινόμαστε το κόκκινο πανί. Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές δίνεται η 

δυνατότητα και κάποια πράγματα να βελτιωθούν και να μην φύγουμε με 

κάποιες απορίες και να μην ακούμε και διάφορα πράγματα. Εγώ ρώτησα 

συγκεκριμένα. Λέω τι παροχές έχει; Παράδειγμα, θα αναλάβει το κόστος το 

Γραφείο; Στη Σχολική Επιτροπή εκτός από εμάς τους αιρετούς, που έτσι κι 

αλλιώς υποβάλλουμε υποθέσεις, είναι και κάποια μέλη. Είναι 7 μέλη που είναι 

πολίτες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πόθεν έσχες. 

Αυτό έχει ένα κόστος. Θα το αναλάβει το Γραφείο παράδειγμα; Γιατί στο 

παρελθόν το είχαμε αντιμετωπίσει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Είναι εκτός. Άρα είναι δικό τους.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι προσωπικό.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εγώ λέω τώρα, πήραμε έναν δημότη και του λέμε να είσαι 

μέλος στη Σχολική. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος θα επιβαρυνθεί και ένα ποσό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπαίνει στο pothen.gr. Όποιος θέλει βοήθεια να τον 

βοηθήσω, δεν είναι πολύ δύσκολο.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Και άλλο ένα θέμα, τώρα σε διακόπτω, όμως είναι πολύ 

σοβαρό.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχώς.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν πειράζει Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ήσασταν έτσι τόσο… 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Μισό λεπτό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην τελική οι Σχολικές Επιτροπές θα απαντήσουν μόνες 

τους. Είναι νομικό πρόσωπο. Θα απαντήσουν οι Σχολικές Επιτροπές. Δεν θα 

απαντάω για τις Σχολικές Επιτροπές γιατί δεν πρέπει να απαντάω. Κλείνω 

λέγοντας ότι καλό είναι να προσέχουμε λίγο αυτά που λέμε, αυτά που 

πράτταμε και αυτά που έχουμε σκοπό να κάνουμε. Παραμύθια κατηγορήθηκε 

ότι λέει ο κύριος Μαργιόλας, αλλά εμείς δεν θυμόμαστε παραμύθια να 

πληρώνονται καθαρίστριες έναντι από τον Πόρο για τις Σπέτσες, εν ενεργεία 

τότε Αντιδημάρχων. Να τους ψάχνουμε και να μην τους βρίσκουμε τέσσερις 

μέρες την εβδομάδα και να εισπράττουν 1.022. Να είμαστε λίγο προσεχτικοί, 

τα παιδιά που έχουν αναλάβει τώρα είναι όλα καινούρια, ο Γιώργος ο 

Κουστένης είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, δεν παίρνει 

φράγκο και ό,τι χρειάζεται για την Πολιτική Προστασία, για τη μεταφορά θα 

το κάνει με αυτοκίνητο πυροσβεστικό του Δήμου. Επίσης πήραμε άδεια για να 

οδηγούν αυτοί που πρέπει τα οχήματα, που δεν είχατε πάρει ποτέ, δεν είχαν 

πάρει ποτέ και όλα είναι νόμιμα και προχωράνε. Και τέλος οποιοσδήποτε 

παρέχει υπηρεσία στο Δήμο, ο τρόπος που πληρώνεται είναι νόμιμος. Τώρα αν 

κόβει ο ίδιος μπλοκάκι, κόβει η εταιρεία που εργάζεται ή είναι μέσα από 

σύμβαση έργων, να το συζητήσουμε. Πάντως παράνομα δεν πληρώνεται 

κάποιος. Και στην τελική αν θέλετε να συζητήσουμε και ποιος μπορεί να 

πλήρωσε και 10 μεροκάματα ακόμα, μπορεί και να μην θέλετε να τα 

ακούσετε. Μπορεί να πληρώσανε οι αιρετοί από την τσέπη τους. Μέχρι εκεί. 

Ευχαριστώ. Τώρα μην το συνεχίζουμε, επειδή είναι εδώ πέρα και οι άνθρωποι 

και περιμένουν τόση ώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια, δεν 

μπορούμε να φωνάζουμε όλη την ώρα και να απαντάμε και οι υπόλοιποι 

Σύμβουλοι και οτιδήποτε άλλο. Ο επικεφαλής, οι επικεφαλείς μάλλον της 

Αντιπολίτευσης είναι πολύ σοβαροί στη διαδικασία, πολύ σοβαροί, προφανώς 

κάποιοι νομίζουν ότι είναι ακόμα στη συμπολίτευση, μπορούν να θέλουν να 

είναι επικεφαλείς ή μπορεί να θέλουν να δείξουν στον αρχηγό τους ποιος είναι 
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ο αρχηγός του σημερινού τους, ας τα βρούνε μόνοι τους, εδώ όμως υπάρχει 

ένα πρωτόκολλο. Και επίσης ο Καλλικράτης δίνει το δικαίωμα σε όποιον νομίζει 

ότι έχει μπει σε λάθος…, να φτιάξει μία ομάδα μόνος του και να είναι 

επικεφαλής. Και τότε να παίρνει παραπάνω φορές το λόγο. Ευχαριστώ 

Πρόεδρε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε. Έχουν προκύψει δύο θέματα εκτός 

ημερησίας διάταξης. Το 1ο είναι «Περί έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης 

στο Σύλλογο Καθαριστών Σχολείων Αργολίδας και Ερμιονίδας”» και το 2ο  

«Συμμετοχή του Δήμου Επιδαύρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for 

citizens – Network of towns”». 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: «Περί έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στο 

Σύλλογο Καθαριστών Σχολείων Αργολίδας και Ερμιονίδας”»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα αφορά στη «Περί έκδοσης ψηφίσματος 

συμπαράστασης στο Σύλλογο Καθαριστών Σχολείων Αργολίδας και 

Ερμιονίδας”».  

      Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω για το 1ο ότι έγινε μία συνάντηση- συζήτηση 

21/2/2020 στο Δημαρχείο με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Καθαριστών 

Σχολείων Αργολίδας και Ερμιονίδας, έτσι είναι ο τίτλος, δεν έχουμε κάνει 

λάθος, καταθέτουμε σήμερα στο Δ.Σ. το αίτημά τους για ψήφισμα 

συμπαράστασης. Υπήρχε μία παρανόηση γιατί αυτό το ψήφισμα ήταν πριν 

από την 48ωρη απεργία που είχαν κηρύξει και νόμιζα ότι ήθελαν 

συμπαράσταση για την απεργία. Τελικά όχι. Η απεργία έγινε κανονικά, οπότε 

μου ζήτησαν να συμπαρασταθούμε και εμείς στο ψήφισμά τους, το οποίο θα 

καταθέσουν  στο Υπουργείο. Εγώ προτείνω να συζητηθεί.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσοι είναι υπέρ της συζήτησης του θέματος; Ο κύριος 

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

Τουρλούκη, όλοι; Όλοι ομόφωνα.  

       Ο  Σύλλογος Καθαριστών Σχολείων Αργολίδας και Ερμιονίδας μας έχει 

στείλει το 50/2020 αίτημά τους, το οποίο συζητήθηκε και στη συνάντηση  

στις 21/2/2020 στο Δημαρχείο Επιδαύρου, με το οποίο διεκδικούν: 

 Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και 

πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα - μονιμοποίηση όλων 

των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις  

 Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών  

 Αξιοπρεπείς αμοιβές  

 Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής & 

Ασφάλειας - Αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που 

δεν χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας με αναδρομική ισχύ 

 Αποζημίωση για προκάτ αίθουσες, αίθουσες πληροφορικής και 

εργαστηρίων, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο my school, δεν 

αποζημιώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και καθαρίζονται ΔΩΡΕΑΝ σήμερα 

από συμβασιούχους στη σχολική καθαριότητας, Ασφάλεια και ΟΧΙ 

Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών, Καμία απόλυση 

εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές Επιτροπές 

 Εφαρμογή ίσων όρων και συνθηκών εργασίας και στις ΙΔΑΧ με 

υπογραφή ΣΣΕ και αναγνώριση του εγγράφου προσχώρησης της ΟΙΥΕ 

στη σύμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τα αιτήματα αυτά του 

Συλλόγου. Οι καθαρίστριες των σχολείων όπως γνωρίζετε όλοι αμείβονται με 

βάσει τις αίθουσες και όχι όλες τις αίθουσες, αυτές που έχουν εργαστήρια δεν 

τις βάζουν μέσα όπως και πολλά ακόμα πράγματα. Ενδεικτικά σας λέω ότι 

παίρνουν για εξωτερικό χώρο σχολείου 20 ευρώ το μήνα και είναι 

υποχρεωμένες να καθαρίζουν τον εξωτερικό χώρο του σχολείου, θα πρέπει να 

υπάρξει αλλαγή στο καθεστώς και αυτό θα βοηθήσει και τα σχολεία καθώς θα 

μπορούν να πηγαίνουν για 8ωρο, που σημαίνει θα πηγαίνουν από το πρωί, 
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από τότε δηλαδή που τις έχει πραγματικά ανάγκη το σχολείο, από τις 

9:00…10:00 η ώρα το πρωί μέχρι τις 16:00. Τώρα πάνε μόνο απογευματινές 

ώρες, μόνο συγκεκριμένες ώρες και παίρνουν αυτά τα λίγα χρήματα που σας 

λέω. Εμείς λοιπόν συμπαραστεκόμαστε και λέμε ότι οι καθαρίστριες των 

σχολείων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα πρέπει να τις δει και 

το Υπουργείο με άλλο μάτι και γενικότερα να θεσμοθετήσει πάνω εκεί.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να πούμε και εμείς ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό να 

εκφράζεστε θετικά για ένα ψήφισμα, του οποίο το αίτημα διεκδίκησης που 

είναι, είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά. Οι Δημοτικές Αρχές ειδικά μετά το 

2010 ήταν σημαιοφόροι στις ελαστικές μορφές απασχόλησης που πρώτοι από 

όλους εφάρμοσαν. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το 2019 η μερική 

απασχόληση κυριάρχησε με το 55% των θέσεων εργασίας να αμείβονται κάτω 

από 300 ευρώ μηνιαίως. Ο Δεκέμβριος του 2019 κατέχει και το ρεκόρ 

μετατροπής θέσεων πλήρους σε μερική και εκ περιτροπής εργασία με 3.719 

θέσεις να αλλάζουν. Ο Δήμος Επιδαύρου με τις προσλήψεις που ετοιμάζει θα 

έχει περίπου τόσους συμβασιούχους, όσους και μόνιμους. Ακόμα κανένας δεν 

έβγαλε άχνα για το νόμο 4635/2019 και το άρθρο 59 αυτού που θεσπίζει το 

μονομερές δικαίωμα των εργοδοτών να μετατρέπονται συμβάσεις πλήρους 

απασχόλησης σε μερική ή σε εκ περιτροπής. Όπως δεν βγάζετε άχνα για το 

ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή και διαλύει την 

κοινωνική ασφάλιση. Για όλα αυτά τα ζητήματα και ειδικά για τις σχολικές 

καθαρίστριες είχαμε κάνει ερώτηση ήδη από τις 2 Δεκεμβρίου του 2019. Αυτή 

είναι η πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα αλλά και των 

προηγούμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιδιώκουν εργαζόμενους 

φθηνούς, χωρίς δικαιώματα με ημερομηνία λήξης, με μισθούς πείνας για να 

αυγατίζουν τα κέρδη τους οι Επιχειρηματικοί Όμιλοι. Πρόκειται για σχέση 

εργασίας που ανακυκλώνει την ανεργία και το μόνο που έχουν στόχο τελικά, 

είναι να τελειώσει μία για πάντα η μόνιμη δουλειά, να αντικατασταθεί από 

ελαστικές σχέσεις απασχόλησης. Η Λαϊκή Συσπείρωση θα συνεχίσει να στηρίζει 

τα δίκαια αιτήματα των καθαριστριών για μόνιμη και σταθερή δουλειά με 

πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και την 
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ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και θα συνεχίσει να 

αποκαλύπτει τα παιχνίδια που γίνονται πάνω από τις πλάτες των εργαζομένων 

από παράγοντες κερδοσκόπους και έκπτωτους …Θα υπερψηφίσουμε το 

ψήφισμα. Ευχαριστώ.   

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Λέμε ναι φυσικά στη συμπαράσταση των εργαζομένων, 

πιστεύω με 2-3 τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν από αυτό που 

διαβάσατε και αυτό που έχω και εγώ μπροστά μου, νομίζω ότι αυτό είναι. Στο 

πρώτο σκέλος που μιλάει για μόνιμη και πλήρη σταθερή εργασία αορίστου 

χρόνου κλπ κλπ βάζει παύλα και μιλάει για μονιμοποίηση όλων των 

εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι δεν μπορεί μία 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να μιλάει χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Θα 

πρέπει να αφαιρεθεί. Και στην πίσω σελίδα από αυτό που διαβάσατε, όπως 

λέει μιλάει για την ασφάλεια και όχι την επισφάλεια, συμφωνούμε σ’ αυτό, 

καμία μείωση αιθουσών. Αυτό δεν γίνεται. Οι αίθουσες τροποποιούνται, 

μπορεί να μειωθούν, μπορεί να αυξηθούν, είναι στην κάθε σύμβαση της κάθε 

χρονιάς, όπως και καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές 

Επιτροπές. Δηλαδή κάποιος θα συνεχίσουμε που δεν θα κάνει τη δουλειά του, 

δεν θα έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος να κρίνει και να αποφασίσει ή το Δημοτικό 

Συμβούλιο; Θεωρώ ότι με αυτές τις τρεις αφαιρέσεις από το ψήφισμα των 

ιδίων, ψηφίζουμε και εμείς ναι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; Κύριε Ξυπολιά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Νομίζω πως δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την 

συμπαράστασή μας στις καθαρίστριες, είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, θεωρώ 

κύριε Μπουρδάκο ότι δεν είναι υποκριτικό να είμαστε μαζί με αυτούς τους 

ανθρώπους και να το φέρει σαν θέμα συζήτησης, είναι ένα πρόβλημα που 

πραγματικά μας ταλανίζει τα σχολεία εδώ και πολλά χρόνια με τον τρόπο που 

γίνεται όλη η διαδικασία, θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς να δούμε με ποιον 

τρόπο θα μπορέσουμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, 

ώστε να δοθεί οριστική λύση και σ’ αυτό τον τομέα και τα σχολεία να έχουν 

καθαρίστριες όλη την ημέρα και να γίνεται η δουλειά όπως πρέπει γιατί κατά 

καιρούς πολλές φορές τυγχάνει να αργούν να ξεκινήσουν ένα μήνα, δηλαδή 
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να ξεκινήσει η σχολική χρονιά και δεν έχουμε καθαρίστριες. Είναι άλλο ένα 

θέμα πάλι που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν πληρώνονται κάθε 

μήνα. Στην ενιαία αλλά εάν δεν έχει βάλει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ χρήματα πώς θα 

πληρώσει; Δεν σηκώνει καν, αυτό μας είπε και το Γραφείο προχθές που 

μιλήσαμε, σε μία ερώτηση που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι ευθύνη 

δική σου ότι δεν πληρώνονται, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο, διότι το Υπουργείο 

βάζει χρήματα δύο φορές το χρόνο, τρεις και αυτό μέρος χρημάτων.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω βέβαια κύριε Μπουρδάκο ότι καθαρίστρια, η οποία 

καθάριζε πέρυσι το Δημοτικό Σχολείο έπαιρνε 550 ευρώ και φέτος παίρνει 850 

ευρώ. Έτσι, για να τα ξέρετε όλα. Και να σας πω και κάτι άλλο; Από τις 15…20 

Σεπτέμβρη παίρνουν γάλα, το οποίο δεν το είχαν πάρει ποτέ. Γιατί μας λέτε 

υποκριτές στην αρχή της συζήτησης. Υποκριτές δεν είναι αυτοί που δίνουν, 

υποκριτές είναι αυτοί που λένε ότι θα δώσουν και δεν δίνουν ποτέ. Για πέστε 

μας, μην μας διαβάσετε πάλι όμως όλο… 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν το διαβάζω, το διάβασα. Λέω υποκριτές σας ανέφερα 

όσον αφορά τη μόνιμη και σταθερή δουλειά και το ανέλυσα. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό, κάτι θέλει ο κύριος Μαγγέλης. 

Κύριε Μαγγέλη για να ολοκληρώσουμε.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Στο ψήφισμα που έχουν καταθέσει διαβάζω στο πρώτο 

«μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις». Και 

από κάτω «-μονιμοποίηση των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις». 

Μόνιμος είναι διαφορετικός χωρίς όρους και προϋποθέσεις, από το με 

σύμβαση αορίστου χρόνου. Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω στο θέμα αυτό με τον 

κύριο Γαλάνη και αν αλλάξει αυτό θα ψηφίσω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.   

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς το υποκριτικό του καθενός δεν θέλω να το 

σχολιάσω, ο καθένας κρίνεται με τις πράξεις του. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε 

για να μην είμαστε υποκριτές και να διώχνουμε όλες τις ελαστικές μορφές 

εργασίας θα σκούπιζα εγώ, μάλλον εσείς εθελοντικά και κάνα δύο ακόμα, γιατί 

δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε εργαζόμενους, γιατί έτσι οι μνημονιακές 

υποχρεώσεις που λέτε και το φωνάζετε μας επιτάσσουν. Οπότε έχουμε το 

δίλλημα. Αφήνουμε τον τόπο να βρωμίσει ή το παίζουμε επαναστάτες 
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απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Εμείς λοιπόν λέμε ότι με τα όπλα που μας 

δίνει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε οτιδήποτε 

χρειάζεται για το Δήμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε και δεν 

φωνάζουμε για να υπάρξει μόνιμο προσωπικό στο Δήμο. Και αυτό έκανε και η 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να 

δικαιολογήσω κάτι, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει αλλιώς τα αφήνεις όλα 

ανεξέλεγκτα. Όσον αφορά το ψήφισμα. Σε ένα ψήφισμα ενός ειδικού 

Οργάνου δεν βάζουμε αστερίσκους. Ή το ψηφίζουμε ή δεν το ψηφίζουμε. 

Εγώ λοιπόν λέω ότι αν εξαιρέσεις 2-3 σημεία που ίσως είναι και κακώς 

βαλμένα, δεν έχει ούτε κομματικό πρόσημο το ψήφισμα, ούτε κάτι άλλο 

μεμπτό, εντός εισαγωγικών, πολιτικά. Διεκδικούν κάποια πράγματα, στα οποία 

θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε. Άρα 

λοιπόν ή το ψηφίζουμε όπως είναι ή δεν το ψηφίζουμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι 

ψηφίζουμε το ψήφισμα των καθαριστριών, τη διαμαρτυρία τους και μακάρι να 

βρεθεί λύση και όλα αυτά τα χωρίς όρους και προϋποθέσεις θεωρώ, όλοι 

καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος γίνει δημόσιος υπάλληλος έχει και όρους και 

προϋποθέσεις, όπως και αυτοί από την 3Κ, όπως και όλοι οι δημόσιοι 

υπάλληλοι. Άρα λοιπόν το χωρίς όρους και προϋποθέσεις είναι ξεκάθαρα για 

να αυξήσει τον τρόπο που θέλουν να προσληφθούν. Δηλαδή όταν πεις σε μία 

καθαρίστρια, όρος τι είναι και προϋπόθεση; Θα σε πάρω για 2 ώρες, για 3 

ώρες, για μόνιμη εργασία, θα σε πάρω για 3 ώρες την ημέρα. Εμείς λοιπόν 

λέμε όχι, 8ωρη εργασία χρειάζονται τα σχολεία μας, μακάρι να διοριστούν, 

δείχνουμε τη συμπαράστασή μας στο ψήφισμα θετικά. Αυτό προτείνω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Υπέρ λοιπόν του 

ψηφίσματος συμπαράστασης στο Σύλλογο Καθαριστών Σχολείων Αργολίδας 

και Ερμιονίδας ως έχει, όπως το διατυπώσαμε κατά την εισήγηση, τάσσονται ο 

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

κύριος Λαλιώτης, 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 και εγώ. Δεν έχετε άλλη πρόταση;  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Από την ώρα που καταθέτει πρόταση ο Δήμαρχος ως έχει, δεν 

μπαίνει θέμα άλλης πρότασης. Το ψήφισμα ενός Συλλογικού Οργάνου 
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πράγματι, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι καινούριος τεμπέληδες πρέπει να 

σταματήσουμε να φτιάχνουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα κατά πλειοψηφία.      

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ: «Συμμετοχή του Δήμου Επιδαύρου στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Europe for citizens – Network of towns”»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα αφορά στη «Συμμετοχή του Δήμου Επιδαύρου 

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for citizens – Network of towns”».  

      Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αφορά ένα διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με leader 

του Δήμου Μιοβένι της Ρουμανίας, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Συμμετείχε πάλι 

ο Δήμος ο δικός μας πριν 4 χρόνια, συμμετείχε, ήμασταν συμμέτοχοι μαζί με 

το Μεσολόγγι και αφορά 8 εταίρους. Το πρόγραμμα κατατίθεται κάθε χρόνο 

και χρηματοδοτείται με 141.120 για όλους και αφορά Workshop, αφορά 

συναντήσεις πολιτιστικές, επισκέψεις, δηλαδή κάποια γκρουπ από αυτούς τους 

Δήμους θα έρθουν και θα πάμε ως Δήμος Επιδαύρου. Νομίζω ότι δεν έχει να 

χάσει τίποτα ο Δήμος Επιδαύρου, μόνο να κερδίσει έχει και εισηγούμαι να 

μπούμε 8ος εταίρος, διαχείριση θα κάνει ο Δήμος Μιοβένι. Έχει βάλει ένα Δήμο 

από την Ελλάδα και είναι αυτός.  Το πρόγραμμα τώρα δεν έχει νόημα να 

διαβάσω τι κάνει ο κάθε Δήμος και πότε το κάνει, ξεκινάει από το ’20, από τις 

9/11/2020 και τελειώνει το ’22. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι άλλο. Οι 

Δήμοι είναι 8. Είναι από Βουλγαρία, από Ουγγαρία, από Ιταλία, από Ρουμανία, 

το Μιοβένι, εμείς, η Βάρνα, αυτό που λέει AGEA GR, είναι ο Δήμος ο δικός 

μας, είναι ένας Δήμος από την Ελλάδα. Έχει μπει ένας Δήμος και θα είναι ο 

δικός μας. Είχε γίνει πάλι, είχαν έρθει 40 άτομα από τη Ρουμανία στο 

Μεσολόγγι κυρίως και μείνανε και δύο μέρες εδώ και έφυγαν και οι δικοί μας 

μαζί με το Μεσολόγγι γιατί τότε ο Δήμος δεν είχε προλάβει να ενταχθεί και 

μπήκε το Μεσολόγγι, πριν τέσσερα χρόνια ακριβώς. Ό,τι πληροφορίες μετά ο 

Δήμος, εφόσον πάρουμε απόφαση και πούμε ναι, θα υποβληθεί η πρόταση, θα 
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εγκριθεί και μετά θα εξουσιοδοτηθεί κάποιος από το Δήμο να μιλήσει με τους 

υπεύθυνους, με το leader δηλαδή, με το Μιοβένι, για τι δράσεις θα γίνουν, 

πότε θα γίνουν με εμάς.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Θέλω να ρωτήσω εάν θα πάμε σε κάποια συγκεκριμένη πόλη 

ή θα μας ορίσουν μετά μέσα από τη συζήτηση με το leader, με το 

πρόγραμμα; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ορίζεται από το πρόγραμμα τώρα. Έχει οριστεί για τους 

υπόλοιπους.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Δηλαδή εμείς θα πάμε σε ποια πόλη ας πούμε; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει οριστεί για τους υπόλοιπους, εμείς πάμε Ρουμανία. 

Αυτό είναι το ’22.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εκεί δεν είχαμε ξαναπάει την προηγούμενη φορά;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκεί είχαμε πάει.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εκεί είχαμε πάει στην ίδια πόλη; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Και γιατί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, να πάμε σε κάποια 

άλλη πόλη; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, να πάμε στην Ιταλία.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι αυτό εννοώ.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να το αλλάξουμε. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει αύριο το 

πρωί, γιατί οι ημερομηνίες τρέχουν και θα πρέπει να υποβληθεί το πρόγραμμα. 

Άρα καλό θα είναι απόψε μαζί με την απόφαση, να οριστεί και ο υπεύθυνος 

αύριο το πρωί να στείλει και να έχει επικοινωνία με το Μιοβένι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Καλά τα προγράμματα και δεν αμφιβάλλει κανένας και θετική η 

άποψή μας. Θέλω να ρωτήσω ο φορέας εκτέλεσης του συγκεκριμένου 

προγράμματος ποιος θα είναι; Ποιος θα αποφασίσει δηλαδή αύριο το πρωί 

ποιος από το Δήμο μας θα πάει στη Ρουμανία και στην Ιταλία, δεν έχει 

σημασία τι πού θα πάνε, θα το δούμε. Ποιος θα αποφασίσει αυτοί που θα 

έρθουν πού θα πάνε; Ποιες θα είναι οι εκδηλώσεις; Θα είναι σε συνεργασία με 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΚΑΒΒΑΔΙΑ», θα είναι με το Ωδείο, θα είναι με το 
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χορευτικό, θα είναι με το Σύλλογο της Επιδαύρου; Αυτές όλες τις αποφάσεις 

ποιος θα τις πάρει; Εμείς απλά λέμε ναι και κάποιοι διαχειρίζονται 150.000 

ευρώ από ό,τι άκουσα, ξέρω εγώ πόσο είναι αυτό το νούμερο; Και εμείς τι 

κάνουμε, το κομπάρσο; Αν είναι να κάνουμε τον κομπάρσο, καλύτερα να 

κάτσουμε σπίτι μας.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη ερώτηση; Όχι. Απαντήσεις από τον κύριο 

Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το leader του προγράμματος είναι ο Δήμος Μιοβένι. Το 

ποιος θα το καθορίσει, ποιοι θα πάνε, όλες τις ερωτήσεις που μπήκαν, θα τις 

ξεκαθαρίσει ο υπεύθυνος του Δήμου Επιδαύρου που θα οριστεί απόψε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς να πω ότι το γνωρίζουμε αυτό το πρόγραμμα, έχω 

εκεί το φίλο μου το Μπουρδάκο έτσι κοιτάει λίγο περίεργα γιατί είναι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κάποια θέματα, θα μας τα πει μετά μάλλον. Να 

πω ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα και σε ιδιωτικό επίπεδο, την οποία μπορώ 

να υποστηρίξω και το λέω προσωπικά εγώ σαν Δήμαρχος, θα το κάνω να το 

ξέρετε αρκεί να μπορώ. Π.χ. είναι πίσω ο φίλος μου ο Κώστας εκεί ο Μπέκας 

και έρχεται ένα σχολείο από τη Ρουμανία, από την Ελβετία και θέλει να δει το 

Δήμαρχο, θα τον δει. Όμως είναι διαφορετικό το να βάζουμε τη σφραγίδα του 

Δήμου επάνω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία να 

την υποστηρίξουμε, το ξαναλέω πάλι. Άρα λοιπόν για το συγκεκριμένο εγώ 

προτείνω να αποδεχτούμε τη συμμετοχή, να έχουμε λόγο όμως και στο 

πρόγραμμα, υποχρεωτικά να έχουμε λόγο και στο πρόγραμμα και στις 

ανταλλαγές, οι οποίες θα γίνουν και να έχουν και έναν άλλο χαρακτήρα, ας 

είναι μόνο κοινωνικοπολιτιστικού περιεχομένου, να προσπαθήσουμε αν γίνεται 

να τους δώσουμε έναν άλλο χαρακτήρα, άρα λοιπόν να δούμε ποιοι θα πάνε 

στην άλλη πόλη. Προτείνω σ’ αυτό που λέει ο κύριος Τσιλογιάννης, έχει δίκιο, 

να πάρουμε σήμερα απόφαση Πρόεδρε και για το ποιος θα είναι υπεύθυνος 

του προγράμματος. Προτείνω το Χρήστο το Μαγγέλη και αν γίνεται και το 

βάζω και ανοιχτά, να μην πάμε σε πόλη, στην οποία έχουμε ξαναπάει, διότι 

δεν υπάρχει ουσία και λόγος να το κάνουμε. Τώρα από εκεί και μετά το πού 

θα μείνουν, το πώς θα μείνουν, το πού θα έρθουν κλπ να έχει ο Δήμος την 
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ενημέρωση που χρειάζεται μέχρι το σημείο που πρέπει, αυτό το έχουν τρέξει 

κάποιοι άνθρωποι, εγώ δεν το βάζω στην άκρη, απλά πρέπει να είμαστε και 

εμείς σοβαροί, όταν βάζουμε τη σφραγίδα μας επάνω. Άρα λοιπόν προτείνω 

τον κύριο Μαγγέλη να το παρακολουθήσουμε, μακάρι να πάει καλά και να 

πάμε και σε άλλα προγράμματα και να δούμε τι θα γίνει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Υπέρ λοιπόν της 

συμμετοχής του Δήμου Επιδαύρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα τάσσονται ο 

κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Μαργιόλας, η κυρία 

Τουρλούκη, η κυρία Σμυρλή, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος 

Ρώτας, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση, ο κύριος Σαρρής, η 

κυρία Μπλάτσου, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος 

Ξυπολιάς. Εσείς κύριε Μπουρδάκο; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ψηφίζω παρών.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κύριος Παύλου παρών και ο κύριος Μπουρδάκος παρών.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν έχουμε πρόβλημα να γίνονται αυτά, θα μας 

ενδιέφερε να δούμε πόσο είναι και η ανεργία σε άλλη πόλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ομόφωνα.  

 

………………………….. 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε να προτείνω κάτι;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να φέρουμε εάν συμφωνείτε το 15ο που είναι για 

το κάμπινγκ, να το φέρουμε 1ο για να μην περιμένουν τα παιδιά, να 

προχωρήσουμε; Έχει ακυρωθεί το ένα εκτός ημερήσιας. Μας ζήτησαν να το 

ακυρώσουμε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με πήραν τηλέφωνο στις 16:30 η ώρα το μεσημέρι η 

Πρόεδρος εκεί και μου είπε ότι θέλουν να έρθουν οι ίδιοι 15 άτομα, ο 

Σύλλογός τους για να κάνουν μία συζήτηση με εμάς εδώ και να πουν τα 

αιτήματά τους και επειδή ήταν μόνο οι τρεις, θέλουν να έρθουν στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  
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κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Θα γίνει ένα ξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Θέλουν να είναι τακτικό θέμα και όχι εκτός ημερησίας 

διάταξης επειδή την Παρασκευή μας τέθηκε αυτό, θέλουν να έρθουν οι ίδιοι 

εδώ όλοι.  

 

ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ: «Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Προέδρου της 

Κοινότητας Δημαίνης τον κύριο Παπαγεωργίου»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γαλάνης.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Να προτείνω και άλλο ένα στα εκτός ημερήσιας και να πάμε 

στο 15ο, δεν είναι θέμα. Επειδή έγινε πολύ κουβέντα για τον θανόντα τον 

κύριο Παπαγεωργίου, που έγινε πριν κάποιες μέρες, δεν κάναμε έκτακτο για 

να πάρουμε ένα ψήφισμα, μπορούμε τώρα να το βάλουμε έκτακτα, να 

πάρουμε το ψήφισμα τώρα, να το δώσουμε και στα σαράντα τι θα γίνει στο 

πρώτο τακτικό το παίρνουμε, δεν είναι κακό. Δηλαδή δύο επιλογές είχαμε ή 

θα το παίρναμε σε έκτακτο ή σε πρώτο τακτικό. Το πρώτο τακτικό είναι αυτό 

μετά το θάνατο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάλε ως 3ο εκτός ημερήσιας, ψήφισμα για το θάνατο του 

πρώην Προέδρου της Κοινότητας Δημαίνης τον κύριο Παπαγεωργίου.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι όλα αυτά που λέμε και θα παραστεί αντιπροσωπεία του 

Δήμου στο μνημόσυνο σαράντα ημερών.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψηφοφορία αν θέλουμε να συζητηθεί σήμερα 

και να ψηφιστεί. Ομόφωνα. Επομένως κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας την οικογένεια του 

εκλιπόντος και να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

σαρανταήμερο μνημόσυνο τιμώντας τον θάνατο του πρώην Προέδρου της 

Κοινότητας Δημαίνης.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση είναι ομόφωνα και υπερψηφίζεται.   
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε λοιπόν στην αλλαγή των θεμάτων ημερήσιας 

διάταξης. Το 1ο θέμα που ήταν «συζήτηση σχετικά με την αναστολή 

λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Λυγουριό» θα 

συζητηθεί ως δεύτερο και το 15ο θέμα θα έρθει πρώτο. Συμφωνούμε όλοι; 

Μόνο το 15 θα συζητηθεί πρώτο. Συμφωνούμε όλοι.  

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Συζήτηση αίτησης της Ένωσης Κάμπινγκ Αργολίδας 

σχετικά με το ελεύθερο κάμπινγκ στο Δήμο Επιδαύρου»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα αφορά στη «Συζήτηση αίτησης της Ένωσης 

Κάμπινγκ Αργολίδας σχετικά με το ελεύθερο κάμπινγκ στο Δήμο Επιδαύρου».  

      Η Πρόεδρος της Ένωσης Κάμπινγκ Αργολίδας με την από 8/10/2019 

αίτησή της ζητεί την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων κάμπινγκ 

προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο φαινόμενο του αυθαίρετου κάμπινγκ.  

     Με το 5622/6-12-2019 έγγραφό μας προς τους Προέδρους των 

Κοινοτήτων ζητήσαμε τις προτάσεις τους. 

      Η Κοινότητα Αρχαίας Επιδαύρου με την 5/2019 απόφαση γνωμοδοτεί για 

τις τοποθεσίες Βαγιωνιά, στο χώρο απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου και 

στο Νησάκι 

α) να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες ελεύθερου κάμπινγκ 

β) να τοποθετηθούν μπάρες σε συγκεκριμένα σημεία των τοποθεσιών αυτών 

που δεν θα εμποδίζουν την διέλευση τροχοφόρων και πεζών και  

γ) η γνωμοδότηση αυτή να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Επιδαύρου 

«24/2/2020 έγγραφο από την Ένωση Κάμπινγκ Αργολίδας Πελοποννήσου: 

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Δήμου Επιδαύρου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

αγαπητοί φίλοι. Λόγω πολλών υποχρεώσεων δυστυχώς δεν κατάφερα να 

βρίσκομαι κοντά σας στο Δημοτικό Συμβούλιο που εδώ και αρκετούς μήνες 

περιμέναμε. Σκοπός της αίτησής σας είναι να συζητηθεί και να αποφασιστεί η 

θέση σας για το απαράδεκτο πολυετές φαινόμενο του ελεύθερου κάμπινγκ 
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που παρατηρείται και στο Δήμο Επιδαύρου για το οποίο έπρεπε να πάρετε 

μέτρα για τη μείωση και επίλυση του προβλήματος αυτού. Οι υποχρεώσεις 

σας ως άρχοντες του τόπου είναι να αφουγκράζεστε τα προβλήματα του κάθε 

κλάδου και να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις σε συνεργασία με τους 

επιχειρηματίες της περιοχής. Ο κλάδος του κάμπινγκ της Επιδαύρου και όλης 

της Πελοποννήσου δυστυχώς εκτός από την άγνοια και αδράνεια της 

Αστυνομικής και Λιμενικής Αρχής απειλείται και από ταξιδιωτικούς οδηγούς 

του εξωτερικού, οι οποίοι αποκαλύπτουν στους επισκέπτες Επιδαύρου ότι 

κάνοντας ελεύθερο κάμπινγκ στα σημεία που γνωρίζετε δεν τους ενοχλεί 

καμία Δημόσια Αρχή αλλά ούτε υπάρχει και κάποια πινακίδα για να μπορεί η 

αρχή να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο να 

κερδοφορούν άνθρωποι από άλλες χώρες εις βάρος μας, πουλώντας τους 

οδηγούς αυτούς μέσω internet, με αποτέλεσμα τη μείωση της πληρότητάς μας 

και την απειλή λουκέτου των επιχειρήσεων μας. Εμείς από εσάς ζητάμε  τρία 

συγκεκριμένα πράγματα: 1) Αγορά, κατασκευή και τοποθέτηση 

απαγορευτικών πινακίδων από το Δήμο Επιδαύρου ή όποιος έχει αρμοδιότητα 

που να αποτρέπουν τη στάθμευση, διανυκτέρευση αυτοκινούμενων 

τροχόσπιτων στα σημεία που γνωρίζετε στο Δήμο Επιδαύρου. Π.χ. «Σας 

καλωσορίζουμε στο Δήμο Επιδαύρου, απαγορεύεται η στάθμευση, 

διανυκτέρευση αυτοκινούμενων τροχόσπιτων Ν.4403/2016. Ο παραβάτης 

τιμωρείται με πρόστιμο 300 ευρώ. Παρακαλώ απευθυνθείτε στα οργανωμένα 

κάμπινγκ». Οι πινακίδες προτείνουμε να είναι σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και 

Αγγλικά, λευκές με κόκκινα γράμματα. Επίσης κάποιες στρογγυλές 

απαγορευτικές αλλά με το σήμα σκηνής και αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, όχι 

τροχόσπιτου. 2) Κατασκευή μπάρας στα σημεία όπου προϋπήρχαν ή όπου 

αλλού κριθεί ότι χρειάζεται. Εγγραφή, ενημέρωση του Δήμου Επιδαύρου προς 

Αρχές Αστυνομίας και Λιμενικού για την υποχρέωση της επίβλεψης και 

εφαρμογής του νόμου επιβάλλοντας πρόστιμα. Παρακαλούμε να 

ενημερώνεται και η Ένωση Κάμπινγκ μέσω e-mail για την επιβολή προστίμων 

διότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε το νόμο για την 

καλύτερη λειτουργία των Αρχών. Οποιαδήποτε πρόταση των Λεσχών 

Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, εσωτερικού ή εξωτερικού, Συλλόγους κλπ για 
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Φεστιβάλ ή οτιδήποτε προς το Δήμο Επιδαύρου παρακαλούμε να μας το 

προωθείτε ώστε να κάνουμε τη δική μας πρόταση με τη συνεργασία των 

συναδέλφων και των συναφών επιχειρήσεων. Ο Δήμος Επιδαύρου ως Δήμος 

παγκόσμιας εμβέλειας λόγω και του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου είναι κρίμα 

να μην είναι πρότυπο ως Δήμος προς παράδειγμα για άλλους Δήμους της 

Πελοποννήσου. Εσείς είστε υπεύθυνοι, εσείς θα φροντίσετε γι’ αυτό. 

Παρακαλούμε για τη σωστή απόφασή σας, για τη θέση σας στο σοβαρό θέμα 

που κλονίζει τα κάμπινγκ μας διότι την 1η Απριλίου η σεζόν μας ξεκινάει και θα 

αρχίσουμε να καταγράφουμε πάλι τους παραβάτες αλλά θα τους 

δημοσιοποιούμε σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Αργολίδας. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας, με εκτίμηση κυρία Φλίγκα Γεωργία 

(Τζίνα)». 

      Έχει το λόγο ο κύριος Γκίκας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ένωσης 

Κάμπινγκ. Παρακαλώ κύριε.   

κ. ΓΚΙΚΑΣ: Αντιπρόεδρος Ένωσης Κάμπινγκ Αργολίδας- Πελοποννήσου. 

Πρώτα απ’ όλα θέλω να κάνω μία τοποθέτηση για το νούμερο 4, για να 

γνωρίζετε περίπου τι συμβαίνει με τις Λέσχες Αυτοκινούμενων ή Τροχόσπιτων. 

Είχε προκύψει ένα θέμα στο Δήμο Ναυπλίου πριν δύο χρόνια, δύο  Σύλλογοι 

Εξωτερικού σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο του Ναυπλίου και 

πληρώνοντας απλά ένα συμβολικό ποσό της τάξης των 400 ευρώ, κάνανε 

τέσσερις διανυκτερεύσεις στο λιμάνι του Ναυπλίου, 105 αυτοκινούμενα. Τα 

προβλήματα ήταν πολλά, δεν μπορούσε ο Δήμος να υποστηρίξει ούτε τις 

χημικές τουαλέτες που θέλανε να αδειάσουν, ούτε το νερό το οποίο 

χρησιμοποιούσαν και έτσι κάναμε την πρόταση στο Ναύπλιο, την κάνουμε και 

σε εσάς, αν έρθει κάποιος Σύλλογος, ο οποίος θέλει να διανυκτερεύσει στο 

Δήμο μας, έχουμε 6 οργανωμένα κάμπινγκ, θα μπορούσε να γίνει συνεργασία 

Δήμου και των επιχειρήσεων μας, να φιλοξενήσουμε τον κόσμο, ο οποίος 

μπορούσε να κάνει το πρόγραμμά του μέσω εμάς και εσάς. Από εκεί και πέρα 

όσον αφορά το ελεύθερο κάμπινγκ. Υπάρχουν κάποια σημεία και στην Αρχαία 

Επίδαυρο και στη Νέα Επίδαυρο αλλά και στο μικρό θέατρο και στο μεγάλο, 

έχουν παρατηρηθεί, ο κύριος Δήμαρχος γνωρίζει, έχω δείξει και φωτογραφικό 

υλικό και βίντεο, πολλά αυτοκινούμενα διανυκτερεύουν για ατελείωτες ημέρες 
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και πάνω από μία εβδομάδα, το οποίο τι σημαίνει; Εκτός από εμάς, οι οποίοι 

έχουμε έννομο συμφέρον, κάνουν κακό και στο Δήμο. Πρώτα απ’ όλα κάθε 

αυτοκινούμενο χρειάζεται τουλάχιστον 150 με 200 λίτρα νερό για να γεμίσει. 

Έχει παρατηρηθεί ότι αυτό το παίρνουν από τη δημόσια βρύση και τα ντους 

που υπάρχουν και όταν στο Δήμο μας είναι 30-40 αυτοκινούμενα ημερησίως 

φανταστείτε την κατανάλωση που κάνουν και αυτό το πληρώνουν οι δημότες. 

2) Ανά δύο ή τρεις ημέρες είναι υποχρεωμένοι αυτοί να αδειάζουν τη χημική 

τους τουαλέτα, η οποία καταλήγει είτε στη θάλασσα, είτε κάπου γύρω στο 

χώρο τον οποίο διανυκτερεύουν, είτε στο δρόμο έχει παρατηρηθεί. Υπάρχει 

μία καταγγελία, η οποία έγινε πρόπερσι από ένα Γερμανό, ο οποίος μένει στην 

Αρχαία Επίδαυρο, απέναντι σε έναν άλλο Γερμανό, ο οποίος έριξε τη χημική 

του τουαλέτα μέσα στη θάλασσα και το κατέγραψε. Έχει γίνει καταγγελία, 

υπάρχει στην Αστυνομία, υπάρχει και βίντεο. Νομίζω κάτι τέτοιο θα μπορούσε 

να κάνει ζημιά στο Δήμο μας, αν διαρρεύσει ένα τέτοιο βίντεο οπουδήποτε. 

Από εκεί και πέρα οι προτάσεις οι δικές μας είναι ξεκάθαρες, υπάρχει 

νομοθεσία και ζητάμε τη δικιά σας τη βοήθεια ώστε να υλοποιηθεί με κάποιες 

πινακίδες ή τις μπάρες που υπήρχαν παλαιότερα, ώστε να καταπολεμήσουμε 

μαζί το ελεύθερο κάμπινγκ. Νομίζω αυτά. Θα ήθελα να ακούσω και τη θέση 

σας.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς να πω ότι είναι ένα θέμα, το οποίο μας έχει 

απασχολήσει ξανά πιο παλιά, δεν βρέθηκε βέβαια λύση γιατί υπάρχει ένα 

ζήτημα με τη νομοθεσία που το γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Πλην όμως εμείς 

ως Δημοτική Αρχή αλλά και οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να ασχολούνται με το 

αν έχει κενά η νομοθεσία. Αυτό θα το λύσουν αυτοί που πρέπει να το λύσουν. 

Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και ξεκάθαροι σ’ αυτό που 

θέλουμε να κάνουμε. Πέρα λοιπόν από τις πινακίδες, οι οποίες πρέπει να 

μπούνε και είχα δει και μία σε τέσσερις γλώσσες, που θα είναι ακόμα πιο καλό 

να μπούνε. Τα σημεία που έχουμε εμείς πρόβλημα είναι 5-6, είναι 

συγκεκριμένα. Άρα δεν έχουμε μεγάλο όγκο, μπορούμε αυτές τις μεγάλες 

πινακίδες να τις βάλουμε εκεί που πρέπει και να τις δουν όλοι. Το άλλο είναι 

ότι θα πρέπει αυτή η απόφασή μας και το σκεπτικό να πάει και στο 
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Λιμεναρχείο και στην Αστυνομία και δεν μιλάω μόνο για τα τοπικά, μιλάω για 

τις Διευθύνσεις. Εμείς θέλουμε ο νόμος να τηρηθεί απαρέγκλιτα και μιλάμε 

βέβαια και εσείς μιλάτε ως επιχειρηματίες για τα αυτοκινούμενα που 

διανυκτερεύουν. Μην νομίζει κανείς, γιατί ακούγονται πολλά, ότι μιλάνε οι 

άνθρωποι εδώ γι’ αυτούς που θα έρθουν να φάνε και να πιούν και να φύγουν 

και να πάνε σε άλλο μέρος. Μιλάμε γι’ αυτός που διανυκτερεύουν, οι οποίοι 

δημιουργούν και άλλα προβλήματα όπως λέει ο κύριος Γκίκας και αυτά είναι τα 

πιο σοβαρά, για εμάς σαν Δημοτική Αρχή, δεν είναι το θέμα αν θα πάνε στον 

κύριο Γκίκα ή σε οποιοδήποτε άλλο κάμπινγκ και μετά φύγουν, είναι το θέμα 

τι αφήνουν πίσω, πώς διαχειριζόμαστε εμείς σαν Δήμος όλα αυτά που 

αφήνουν πίσω και πώς στην τελική διαχειριζόμαστε όλο αυτό το πρόβλημα. 

Άρα λοιπόν εγώ θα προτείνω να μπουν συγκεκριμένες πινακίδες πέρα από 

αυτές τις ενημερωτικές, απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων άνω 

του 1,5 τόνου από 21:00 το βράδυ μέχρι τις 7:00 το πρωί στα επίμαχα 

σημεία. Ούτως ή άλλως στην Αρχαία Επίδαυρο με τη διαμόρφωση του 

πάρκινγκ όλα τα οχήματα μεγάλου όγκου και κυβικών θα μπαίνουν στο 

πάρκινγκ υποχρεωτικά, άρα δεν θα μπορεί να …κάποιος, αυτό θα γίνει με 

σήμανση, να υπάρχει απαγόρευση για τη χρήση της ντουζιέρας, πλην αυτών 

των λουόμενων και αυτό είναι ένα πρόβλημα Πρόεδρε και με τους σκηνίτες, οι 

οποίοι κατά καιρούς το καλοκαίρι κατακλύζουν τις παραλίες και γεμίζουν 

αυτοκίνητα, τρώνε, πίνουν δίπλα από την ντουζιέρα και δεν μπορούν να τη 

χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν. Άρα να 

βάλουμε και εκεί ένα ταμπελάκι και να το ελέγξουμε. Και επίσης πέρα από τα 

σημεία αυτά που συζητάμε, θα πρέπει να υπάρξει Γιώργο μία επισήμανση στην 

Πολεμάρχα, στην οποία υπάρχουν σκηνίτες για τη φωτιά, είναι πολύ 

επικίνδυνο αυτό το κομμάτι γιατί ψήνουν εκεί. Όποιος έχει κατέβει για μπάνιο 

στην Πολεμάρχα το ξέρει. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Και στο Καλαμάκι. 

Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί αν μας κάτσει μία 

φωτιά εκεί θα έχουμε πολύ άσκημα αποτελέσματα. Κρατάω λίγο το θέμα με 

τις μπάρες, δεν είμαι αρνητικός, δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε, το 

κρατάω λίγο, όμως να κάνουμε τα υπόλοιπα σίγουρα και κυρίως να 

καταλάβουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες, η Αστυνομία και το Λιμενικό ότι θέλουμε 
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να τηρηθεί ο νόμος και να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Δεν μπορεί, δεν 

ενδιαφέρει εσάς και το λέω με την ιδιότητα μου ως επαγγελματίας στα 

Σώματα Ασφαλείας, δεν μπορεί να ενδιαφέρει εσάς ποιος από τους δύο έχει 

αρμοδιότητα. Δεν σας ενδιαφέρει απλά. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο και κάποιος 

θα πάει. Δεν υπάρχει σημείο στην Ελλάδα, σημείο, βραχονησίδα στην Ελλάδα 

που να μην αστυνομεύεται, είτε από Λιμενικό, είτε από Αστυνομία. Είναι 

καταγεγραμμένο, δεν υπάρχει. Η … αστυνομεύεται, που δεν έχει ζωή επάνω. 

Υπάρχει υπεύθυνος αστυνόμευσης στην …. Δεν μπορούν λοιπόν να λένε ο 

καθένας ότι δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι του αλλουνού, είναι του δίπλα, 

είναι του δίπλα. Ωραία. Εάν λοιπόν αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε σε 

τοπικό επίπεδο, θα το λύσουμε πιο ψηλά. Δεν υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να 

λυθεί. Δεν υπάρχει χερσαία ζώνη λιμένα στην Αρχαία Επίδαυρο, πλην όμως 

δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό 

και το τελειώνουμε.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε ο κύριος; Κύριε Βερδελή.  

κ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ: Είχε χρησιμοποιηθεί η μπάρα και είχαμε ένα αποτέλεσμα καλό 

επί Γκιόλα. Ταμπέλα να βάλουμε θα την αγνοήσουν ενώ τη μπάρα που δεν 

μπορεί να περάσει το αυτοκινούμενο μέσα θα σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή πιο 

καλύτερα να βάλουμε δύο ταμπέλες συν δύο μπάρες, θα είναι πιο 

αποτελεσματικό.   

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διατηρώ επιφυλάξεις γιατί είναι Α΄ Ζώνη, μόνο γι’ αυτό. Το 

λέω ανοιχτά.  

κ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ: Επί Γκιόλα πώς είχαν μπει;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν επιτρέπεται το θέλουμε.   

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εγώ είμαι φανατικά δίπλα σας γιατί τα ζω. Επειδή κάνω 

μπάνιο στη Βαγιωνιά δίπλα, έρχονται κάθε καλοκαίρι και κάθονται 15-20 

μέρες, 10 τροχόσπιτα μπροστά, μπροστά μπροστά στην παραλία, όχι πίσω, 

βγάζουν τέντες, βγάζουν ξαπλώστρες, ιστορίες κλπ, φέρνουν τα φαγητά τους, 

τρώνε εκεί και μένουν ατελείωτες μέρες. Το ίδιο και στο νησί απέναντι. Εκεί 

δεν μπορείς να περπατήσεις και δεν είναι μόνο το τροχοφόρο είναι και το 

ελεύθερο κάμπινγκ, το οποίο είναι πρόβλημα. Όμως επειδή η Βαγιωνιά έχει 
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ταμπέλα αλλά είναι νεκρή, είναι ως μη γενόμενη, αυτό το μέτρο δεν φτάνει. 

Δεν ξέρω εάν η κυρία που είναι η Πρόεδρος έχει κάνει το αίτημα αυτό, έχει 

κοινοποιήσει στην Αστυνομία και στο Λιμενικό Επιδαύρου;     

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κοινοποιήσει την απόφαση.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Αυτό αναφέρει. Εγώ θα ήθελα όμως, αντί το αίτημα να έρθει 

μόνο από την Ένωση Κάμπινγκ Αργολίδας, εσείς οι επιχειρηματίες του Δήμου 

Επιδαύρου να το είχατε φέρει μαζί ως αίτημα του Τουριστικού Συλλόγου 

Επιδαύρου. Θα το ήθελα πολύ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσω λίγο. Υπάρχει εδώ πέρα στα συνημμένα που 

μας έχει στείλει η καταγγελία της Ένωσης Κάμπινγκ προς Αστυνομικό 

Διευθυντή και όλες τις Αρχές 20/5/2019 και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ναυπλιέων του 2018. Και απάντηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της 

καταγγελίας 14/6/2019. 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Είναι της Ένωσης Κάμπινγκ Αργολίδας αυτό και γι’ αυτό είχε 

πάει. Εγώ θέλω να ενισχύσετε και τον Τουριστικό Σύλλογο του Δήμου 

Επιδαύρου, να μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Αυτό θέλει επισταμένη 

φύλαξη και το Νησί και η Νέα Επίδαυρος και η Βαγιωνιά και τα θέατρα και τα 

δύο. Και στα δύο θέατρα και στο μεγάλο και στο μικρό. Χωρίς Αστυνομία εκεί, 

με κυνήγι, μακάρι να είχαμε Δημοτική Αστυνομία. Θα ήταν εκεί και θα έκανε 

τη δουλειά της. Επιβάλλεται η Δημοτική Αστυνομία όμως δεν έχουμε τις 

δυνατότητες αυτές. Το θέλουμε, υπάρχει στον Οργανισμό, υπάρχουν 4 θέσεις, 

δεν μας έχουν δώσει όμως, ούτε χρήματα έχουμε, ούτε την άδεια από το 

ΑΣΕΠ να κάνουμε προσλήψεις. Η Δημοτική Αστυνομία έστω και για εξάμηνο 

είναι λίαν απαραίτητη στο Δήμο μας. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αστυνόμευση 

του χώρου, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Το λέω δημόσια γιατί το ζω. Θα έρθει 

εκεί, θα του πεις ναι, εντάξει, θα φύγω και φεύγει η Αστυνομία, παραμένει 

εκεί. Αυτά ήθελα να πω.      

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Σμυρλή.  

κ. ΣΜΥΡΛΗ: Ήθελα να ρωτήσω λίγο το εξής. Φανατικά μαζί σας και εγώ 

φυσικά όπως ο Χρήστος ο Μαγγέλης ανέφερε προηγουμένως, πριν από 2-3 

μήνες στις παραλίες τις συγκεκριμένες που παρατηρείται το πρόβλημα, 

φωτογράφισα, ήταν συγκεκριμένα δηλαδή 5 αυτοκίνητα και στην προσπάθειά 
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μου να συνεννοηθώ με το Λιμεναρχείο, δεν μετέθεσαν την ευθύνη ότι δεν 

είμαστε εμείς υπεύθυνοι και είναι η Αστυνομία αλλά ήθελα να ρωτήσω 

Δήμαρχε το εξής. Αυτοί μου άφησαν να καταλάβω ότι υπάρχει κενό στη 

νομοθεσία όπως είπες και επομένως κάθε ένας που σταθμεύει εκεί πρέπει να 

έχει ανοιγμένη τέντα, τραπέζια, καρέκλες κλπ, άρα πρέπει να κυνηγήσουμε και 

τους Έλληνες και μία οικογένεια Ελλήνων που φέρνει τα παιδάκια της κλπ και 

θέλω να ρωτήσω, αν μπουν οι πινακίδες, που προτείνουμε και ψηφίζουμε 

απόψε, τους λύνει τα χέρια; Δηλαδή παρακάμπτεται αυτό το κενό; Και θα 

μπορούν μετά να δίνουν κλήσεις; Ή  να διώχνουν από εκεί τα σταθμευμένα; 

Αυτό μόνο. Μπορούμε αυτό να το διασφαλίσουμε έτσι με την πινακίδα; 

Ευχαριστώ.    

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ: Δεν το συζητάμε, σίγουρα και πρέπει να μπει μία τάξη, 

σίγουρα και πρέπει να πιέσουμε να αστυνομευθεί όλη η κατάσταση. Θέλω να 

ρωτήσω όμως τον κύριο Δήμαρχο, για όλη αυτή τη ρύθμιση, τοποθέτηση 

πινακίδων, δεν θα έπρεπε να υπήρχε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, να 

ξέρουμε, τούτη την ώρα θα πάρουμε μία απόφαση, να μπει πού; Άρα να γίνει 

η μελέτη αυτή και να έρθει εδώ να ξέρουμε γιατί μόνο εκεί θα πρέπει να 

γνωμοδοτήσουμε. Στο γενικό και στο αόριστο λέμε ναι, αλλά δεν λέει τίποτα 

αυτή τη στιγμή. Υπάρχει εισήγηση των Τεχνικών μας Υπηρεσιών; Εγώ δεν την 

έχω. Ποιος θα το καθορίσει αυτό; Η κάθε κυρία Φλίγκα, εάν θυμάμαι καλά το 

όνομα Πρόεδρος ή…  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς μόλις πήραμε το έγγραφο αυτό, μετά από περίπου 20 

μέρες διαβιβάσαμε αυτό το έγγραφο και καλέσαμε όλες τις Τοπικές Κοινότητες 

να εισηγηθούν αυτό το θέμα και να συζητηθεί και να μας προτείνουν σε ποια 

μέρα ή αν χρειάζεται, γιατί μπορεί σε κάποιες Κοινότητες να μην χρειάζεται να 

μπουν τέτοιες πινακίδες. Μας απάντησε στο αίτημα αυτό η Αρχαία Επίδαυρος 

και τις θέσεις που μας έχει υποδείξει το Τοπικό Συμβούλιο, δεν ξέρω τώρα 

ποιοι ήταν παρόντες στο Τοπικό Συμβούλιο και εάν ήτανε επιχειρηματίες ή δεν 

ήταν κλπ, η απόφαση που πάρθηκε τέλη Δεκεμβρίου από το Τοπικό 

Συμβούλιο εκείνους τους χώρους μας υπόδειξαν, αυτούς λέμε και εμείς εδώ. 

Δεν λέμε κάτι διαφορετικό.  
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ: Πρόεδρε συμφωνούμε αλλά αυτή τη στιγμή καλούμαστε να 

νομιμοποιήσουμε αυτές τις θέσεις να το πω έτσι. Δεν ξέρουμε ποιες είναι. Εγώ 

τουλάχιστον δεν ξέρω και σημεία. Ακούω ονομασίες τις οποίες δεν τις 

γνωρίζω. Έχουμε και τη Νέα Επίδαυρο. Εκεί το Τοπικό πήρε απόφαση; 

Αποσπασματικά θα παίρνουμε; Δεν θα πρέπει να κάτσουμε κάτω σαν Δήμος 

να δούμε όλα τα σημεία; Τη Βαγιωνιά την ξέρω, κάτι άλλα που λέτε δεν τα 

ξέρω Δήμαρχε συγγνώμη. 6 σημεία. Εγώ από τα 6, άντε να γνωρίζω τα 2.       

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ξέρεις και τα 6.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ: Δεν τα ξέρω, συγγνώμη, μιλάω ειλικρινά, δεν έχω λόγους 

ναι…Θεωρώ ότι θα πρέπει να το δούμε πιο ώριμα, πιο μαζεμένα και εάν το 

αναβάλουμε για 20 ημέρες καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει. Να πιέσουμε και 

τη Νέα Επίδαυρο αν χρειάζεται απόφαση Τοπικού, αν δεν χρειάζεται απόφαση 

Τοπικού θα το δούμε μόνοι μας. Δεν είμαι αντίθετος σ’ αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς πήγαμε στο Τοπικό να μιλήσουμε, γιατί γνωρίζουν 

καλύτερα το χώρο, στο οποίο ζουν καθημερινά. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν αμφιβάλλω σ’ αυτό αλλά ξαναλέω, χώροι, μπάρες και 

οτιδήποτε, θα βάλεις μία μπάρα, θα πούμε ναι τη βάλαμε, αύριο το πρωί θα 

έρθει ο άλλος και θα σου πει γιατί δεν περνάω; Τι θα του πούμε; Δεν ξέρω, 

είπαμε ναι; Λέω ναι και είμαι χειρότερος από αυτά που λέει ο Δήμαρχος για τη 

νομιμότητα. Με χίλιους δύο τρόπους να εφαρμοστεί. Αλλά εδώ δεν έχουμε μία 

ολοκληρωμένη μελέτη, να κάτσουμε να κάνουμε δουλειά μας.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες 

πολλά χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα τους ταλαιπωρεί γιατί πρέπει να είναι 

πιο σαφής ο νόμος. Άρα όταν είναι σαφής ο νόμος τηρείται και από τις Αρχές 

είτε Αστυνομικές, είτε Λιμενικές, είτε οποιεσδήποτε. Εδώ έχουμε ένα θέμα 

όμως. Έχουμε θέμα με τη σήμανση. Η σήμανση για να μπει από το Δήμο θα 

πρέπει να υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την 

Αστυνομία ή την αρμόδια αρχή, που στη χερσαία ζώνη είναι το Λιμενικό. Εκεί 

όμως τυχαίνει να είναι για παράδειγμα και η Αρχαιολογία, που πρέπει να 

εγκρίνει αυτό. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον το 

Όργανο που πάει εκεί να βλέπει την πινακίδα και να είναι νόμιμη. Γιατί; Γιατί ο 
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Γερμανός που θα έρθει έχει ένα διεθνή χάρτη και μόλις τον σταματάει ο 

τροχονόμος στη Νέα Κίο, του λέει έχουν βάλει πινακίδα 60 χλμ  και ο χάρτης 

του λέει 80 χλμ και του λέει εδώ πέρα κυκλοφορώ εγώ κυκλοφορώ με 80 χλμ. 

Αυτή η σήμανση θα πάει παντού. Οι μπάρες ή η ταμπέλα που θα πάει να βάλει 

ο Δήμος αν χτυπήσει κάποιος επάνω την έβαψε ο Δήμος εάν δεν είναι νόμιμη. 

Άρα θα πρέπει να δούμε τα μέρη, τα σημεία, τις ταμπέλες που θα μπούνε με 

οποιαδήποτε μορφή και την παρεμπόδιση εφόσον συμφωνεί και το 

Λιμεναρχείο, γιατί εκεί μπορεί να πει ότι υπάρχει κίνδυνος για δραστηριότητα 

δική του και να τελειώσει. Και μετά το Όργανο θα είναι πιο αποφασιστικό όταν 

θα πάει να κάνει έλεγχο, δεν θα λέει υπάρχει και κενό νόμου, υπάρχει πινακίδα 

και τον γράφω και τον διώχνω και τον πάω αυτόφωρο, ό,τι προβλέπεται. 

Αυτή είναι η θέση η δική μας, συμφωνούμε ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το 

θέμα κάποια στιγμή. Και εμείς σαν Δήμος πρέπει να συμβάλλουμε να τελειώσει 

σωστά.       

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να πούμε και εμείς ότι συμφωνούμε με την πρόταση της 

Ένωσης, είναι ένα ζήτημα εντάξει, εμείς που έχουμε μεγαλώσει στην 

Επίδαυρο, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τα τεχνικά 

μέσα να λυθεί, τώρα είναι κομμάτι κυρίως των Υπηρεσιών να δούνε πού θα 

μπει η πινακίδα, πού θα μπει η μπάρα, κάποτε αυτά υπήρξαν και δουλεύανε, 

μπορούμε να τα κάνουμε και σήμερα. Υπάρχουν νομικά κενά και δεν ξέρω 

ίσως άμα βοηθούσε να κάνει ο Δήμος ένας κανονισμό που να μπαίνει από 

επάνω, πώς να το πω και να καλύπτει το όποιο νομικό κενό. Να μην αφήνει 

δηλαδή και η Αστυνομία και το Λιμενικό να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. 

Είναι δηλαδή τραγικό, φανταστείτε αυτή η Λέσχη Αυτοκινούμενων να πήγαινε 

στο θέατρο απέξω, λέω, δεν μπορεί; Αυτό γίνεται τώρα, όλο το νησάκι είναι 

αρχαιολογική ζώνη. Επίσης ένα άλλο ζήτημα να αναφέρω, ότι με όλη αυτή την 

κατάσταση δεν μένει ελεύθερος χώρος και για τους ίδιους τους δημότες να 

κάνουν μπάνιο. Το ανέφερε πριν ο δημότης κύριος Χρήστος Μαγγέλης. 

Γίνεται, είναι πραγματικότητα. Πιστεύω ότι εντάξει αυτό θα έπρεπε να είχε 

γίνει χρόνια τώρα. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαννάκη.  
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κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Σίγουρα ανεπιφύλακτα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε 

σε νόμιμη βάση γιατί κάνει ζημιά στους επαγγελματίες και κατ’ επέκταση κάνει 

και στον περιβάλλοντα χώρο, ρυπαίνουν, σκουπίδια, χημικές τουαλέτες κλπ. 

Ήθελα να ρωτήσω όμως εγώ αν μπορούμε ειδικά Πολεμάρχα γιατί τα μεν που 

είπα πριν ότι είναι επιβαρυντικά είναι ναι μεν επιβαρυντικά αλλά όχι τόσο πολύ 

μεγάλα, της Πολεμάρχας θα είναι τεράστιο το πρόβλημα εάν έχουμε πυρκαγιά. 

Όμως επειδή είναι ιδιόκτητος χώρος, είναι ιδιοκτησία του Στεφανή, κάποτε 

ήταν του Οξιάδη και πάει ο άλλος και κατασκηνώνει μία στιγμή κάτω από μία 

ελιά, κάτω από ένα πεύκο. Έχουμε εμείς την αρμοδιότητα να τους πούμε εδώ 

δεν κατασκηνώνετε; Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε 

τους κατασκηνωτές.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οποιοσδήποτε ανάβει φωτιά σε δασικό χώρο απαγορεύεται.  

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Σαφώς, δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε ή 

περαστικός ή σκηνίτης απαγορεύεται. Για τη φωτιά σαφώς. Αλλά θα 

μπορέσουμε να τους πούμε ότι δεν θα κατασκηνώσετε;    

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην βάλουν φωτιά θέλουμε.     

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Γιατί ο κατασκηνωτής θα μαγειρέψει κιόλας, αυτό.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει ο κύριος Ξυπολιάς κάτι; Ο κύριος Ξυπολιάς.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Θα ήθελα λιγάκι για να τα συνοψίσουμε όλα. Με πρόλαβε η 

Βαγγελίτσα πριν για τα κενά του νόμου. Δήμαρχε εσύ από την ιδιότητα σου 

ίσως γνωρίσεις και μπορείς να μας βοηθήσεις σε όλη τη διαδικασία αυτή. 

Σίγουρα αυτό το πρόβλημα μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, κάποια 

στιγμή σε επικοινωνία που είχαμε με το Αστυνομικό Τμήμα πραγματικά δεν 

βγάλαμε άκρη, είχαν κάποια επιχειρήματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν ξέρω 

εάν είναι έτσι ή δεν είναι, με αποτέλεσμα να έρθω σε αντιπαραθέσεις με τους 

επαγγελματίες θεωρώντας ότι δεν θέλω να βοηθήσω ενώ δεν είναι κάπως έτσι 

τα πράγματα, είναι εντελώς διαφορετικά, όλοι τασσόμαστε υπέρ αυτών των 

ανθρώπων και δεν είναι πρόβλημα κύριε συνάδελφε ότι το ψήφισμα ήρθε από 

το Σύλλογο Πελοποννήσου, είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα έτσι κι αλλιώς. 

Ποια είναι αυτά τα σημεία που θα πρέπει να εστιάσουμε εμείς, ώστε να 

μπορέσουμε να προσπεράσουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον και να 

κατευθυνθούμε σ’ αυτή τη γραμμή ώστε να λύσουμε το πρόβλημα όσο 
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γίνεται. Δεν εννοώ 6 σημεία ποια θα είναι. Προφανώς τα σημεία είναι πολύ 

περισσότερα. Γιατί εδώ ας πούμε δεν έχει πάρει απόφαση το Τοπικό της Νέας 

Επιδαύρου όπως και του Λυγουριού. Τι αυτό τους αφήνει αδιάφορους; Η Νέα 

Επίδαυρος έχει παραλία 3 χλμ, 4, από άκρη σε άκρη. Εκεί έχει κάμπινγκ. Δεν 

ενδιαφέρονται αυτοί οι άνθρωποι; Το ίδιο και στο Λυγουριό. Στο θέατρο τα 

βράδια πιθανόν να είναι 10, 5, 20 τροχόσπιτα κάποιες στιγμές. Δηλαδή όλη η 

περιοχή επηρεάζεται από τους επαγγελματίες. Αλλά περισσότερο πρέπει να 

βρούμε ποια είναι αυτά τα σημεία που μπορούμε να προσπεράσουμε. Κα 

νομίζω ότι  μπορείς να μας βοηθήσεις σ’ αυτό.       

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπέκα έχετε το λόγο.   

κ. ΜΠΕΚΑΣ: Θέλω να πω δύο πράγματα σχετικά με τη φιλοσοφία του 

θέματος. Στον κύριο Μαγγέλη έχω να πω ότι αν πάμε να πάρουμε Δημοτική 

Αστυνομία και περιμένουμε θα είμαστε στην άλλη τη ζωή, όπως είμαι 18 

χρόνια αναπληρωτής. Τελειώνω με αυτό. Δεύτερον, Α΄ Ζώνη έχει οικοδομηθεί 

στην Επίδαυρο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει οικοδομηθεί 

η Α΄ Ζώνη. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο, ότι αφορούσε την Αρχαιολογία η οποία 

τη σύμφερε το απαγόρευσε την άλλη μέρα. Ό,τι όμως θέλουμε να αφήνεται 

στο διάστημα λέμε θα δούμε. Παιδιά είναι απόφαση δημοτική. Όπως έχουν 

κάνει και στην Κατερίνη, που έχω πάει, όπως στα Μετέωρα, όπως και στο 

Βόλο. Με απόφαση του Δημάρχου απαγορεύονται αυτά τα αυτοκίνητα μετά 

τις 8:00 η ώρα το πρωί. Να μου πείτε δεν ξέρω πώς είναι, όμως αυτός 

υπερίσχυσε της νομοθεσίας. Άρα λοιπόν είναι δική μας βούληση. Όσο για τη 

Νέα Επίδαυρο Γιάννη, φίλε Ξυπολιά, τους καλέσαμε πολλές φορές ήταν 

παντελώς αδιάφοροι. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα το μόνο που έχω να πω 

θέλουμε να λεγόμαστε Αρχαία Επίδαυρος, εννοώ το Δήμο Επιδαύρου, μας 

ξέρει όλος ο πλανήτης, αυτό είναι το πιο και μας δυσφημίζει παγκόσμια. Μέχρι 

και ο Γιώργος ο Λιακάκης που είναι υπεύθυνος επαναπατρισμού των αρχαίων, 

έχει κάνει ένα βιντεάκι που αφορά αυτό, όποιος δεν το έχει δει. Ξέρετε έχει 

1.000.000 δημοσιεύσεις και απευθύνεται σ’ αυτό ακριβώς, ο οποίος ο 

άνθρωπος δεν έγκειται κομματικής. Το είπε επειδή αγαπάει το μέρος. Εγώ 

αυτό έχω να πω, συγγνώμη για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ. Είναι βούληση 

δική σας. Δεν περιμένουμε του χρόνου. Α΄ Ζώνη έχει οικοδομηθεί παιδιά, μην 



44 
 

κρυβόμαστε. Ζούμε στην Επίδαυρο. Έχει κτίριο ιδιωτικό, δύο, πίσω από το 

γήπεδο…Οριακά; Οριακά. Εμείς δεν είπαμε να βάλουμε την μπουλντόζα να 

σκάψουμε. Ένας κύριος από Βέλγιο στην Α΄ Ζώνη κύριε Δήμαρχε έχει σκάψει 

και έχει βάλει δέντρα. Δεν τον σταμάτησε κανένας. Εμείς δεν είπαμε να πάμε 

να…Να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας σ’ αυτούς που 

έρχονται απέξω. Είναι προσωπικό το θέμα. Έρχονται με τα σκάφη οι πλούσιοι 

και βλέπουν ένα θέμα οικτρό. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.          

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Παύλου.   

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Εγώ συμφωνώ με τον Κώστα τον Μπέκα, είναι πράγματα τα 

οποία άμα πηγαίνουμε γύρω γύρω με το νόμο, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και 

με αυτά θα κάνουμε όπως είπε 18 χρόνια, πάλι εδώ θα είμαστε. Εντάξει, τον 

τόπο τον ξέρουμε. Πού χρειάζονται να μπούνε σημάνσεις, μπάρες, οτιδήποτε 

είναι να μπούνε, εντάξει, ξέρουμε. Δεν νομίζω να επηρεάσει ούτε την 

Αρχαιολογία, ούτε τα αρχαία, ούτε τίποτα αν θα μπει μία ταμπέλα ή μία 

πινακίδα απαγόρευσης άνω του 1,5 τόνου, που είπε και ο Δήμαρχος μετά τις 

21:00 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε να 

γίνει άμεσα και γρήγορα. Ευχαριστώ.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη.    

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εγώ για να κλείσω για κάτι που ξέχασα πριν, 1) τη Δημοτική 

Αστυνομία Κωστή την είπα, μακάρι να την είχαμε. Αν την είχαμε δεν θα είχαμε 

το πρόβλημα αυτό. Θα τους είχαμε εκεί και θα δουλεύαμε σωστά. Όμως το 

κυριότερο που ξέχασα πριν είναι ότι πρέπει να σταλεί να βρούμε τις πηγές 

ηλεκτρονικά όπου στέλνουν και γράφουν πως υπάρχει, ειδικά στην Παλιά 

Επίδαυρο στη θέση Βαγιωνά και Νησί «Ελεύθερο Κάμπνγκ». Έτσι το έχουν 

περάσει μέσα στο internet. Και έρχονται όλα τα κάμπινγκ και παρκάρουν. Και 

εκεί πρέπει να το κυνηγήσουμε, είναι δεδομένο αυτό. Ξέχασα να το πω πριν 

αυτό, τίποτα άλλο.      

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο σ’ αυτά τα δύο σημεία και στο 

θέατρο το ίδιο πράγμα γίνεται, αν περάσεις το βράδυ τους καλοκαιρινούς 

μήνες θα δούμε τουλάχιστον 7-8 τροχόσπιτα. Ο κύριος Ξυπολιάς.    

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Νομίζω ότι η πινακίδα ή η μπάρα θα το προσπεράσουμε, θα 

την βάλουμε. Δεν λέει τίποτα. Θεωρώ ότι πώς θα στηρίξουμε όλο αυτό το 
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εγχείρημα, αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί πώς αντιμετωπίζουμε; Γιατί στο 

παρελθόν αντιμετωπίσαμε πάλι πρόβλημα χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό. Το πού θα 

μπει πινακίδα θα μπει.     

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να το μαζέψω λίγο;    

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κύριε Δήμαρχε.     

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε για να το μαζέψω λίγο. Καταρχάς χωρίς σχολιασμό 

η Δημοτική Αστυνομία στους Επαρχιακούς Δήμους έτσι όπως λειτούργησαν 

ήταν το πιο άχρηστο που υπήρχε, συγγνώμη φίλε Χρήστο αλλά έτσι ήταν και 

εάν μας δινόταν η δυνατότητα θα προτιμούσα να πάρω δύο σκουπιδιάρηδες 

ακόμα παρά δημοτικό αστυνόμο. Είπα στους Επαρχιακούς Δήμους έτσι όπως 

δούλεψε. Άλλη εμπειρία μπορεί να είχες αλλά κοροϊδεύατε τον Μπιμπή που 

σφύριζε γιατί δεν έβγαινε ο δημοτικός αστυνόμος να σφυρίξει και είχατε εδώ 

πέρα, δεν μπορούσατε να περάσετε στο Λυγουριό. Παρακάτω. Για τις 

πινακίδες λοιπόν. Βαγγελίτσα άκου και όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένα κενό, 

εντός εισαγωγικών, στο οποίο δεν ευθύνεται ο πολίτης όμως. Εγώ λοιπόν είπα 

προσεχτικά κάτι. Γνωρίζοντας και την άλλη μεριά. Υπάρχει τρόπος, αυτό τον 

καιρό να το λύσουμε. Πώς το λύνεις; Θέλεις απαγόρευση στάσης και 

στάθμευσης και τελειώνει η υπόθεση. Πας για άλλη παράβαση έως 40, το 

κλείνεις και σταματάς, 80, όχι 300. 80 και τελειώνει η υπόθεση. Όσον αφορά 

το θέμα των μπαρών, τα οποία λειτούργησαν την εποχή που είπε ο Στεφανής, 

όντως εγώ λέω ότι προσωπικά θα με ενδιέφερε να το βάλω στη λογική που 

λέει ο Αλέκος, με την κατάλληλη άδεια, η οποία δεν είναι δύσκολη θεωρώ, 

όμως δεν είμαι έτοιμος, αυτή τη στιγμή δεν ήμουν έτοιμος για την ασφάλεια, 

δεν το συζητήσαμε με το Δημήτρη προχθές και δεν το είχα σημειώσει, δεν το 

κοίταξα παραπάνω να σας πω ποιο ήταν το ζήτημα ας πούμε και μπορεί να 

βγήκαν. Γιατί και τα σκουπιδιάρικα επειδή υπήρξε από κάποιους ζήτημα με τα 

απορριμματοφόρα, είχαν το κλειδάκι τους, ανοίγανε, μπαίνανε, βγαίνανε, δεν 

υπήρξε πρόβλημα. Όμως συνοψίζοντας όλα αυτά που είπε και ο Θανάσης και 

ο Αλέκος ο Τσιλογιάννης και ο Μπουρδάκος, λέω το εξής. Παίρνουμε σήμερα 

απόφαση και λέμε ότι θα κάνουμε, θα τοποθετήσουμε πινακίδες ειδικής 

σήμανσης όπου κρίνεται αναγκαίο από τις συνθήκες και για απαγόρευση του 

κάμπινγκ και για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μετά τις 21:00 το βράδυ 
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ως 7:00 το πρωί, πάμε στην Τεχνική μας Υπηρεσία, κάνει τη μελέτη, η οποία 

δεν θα είναι μεγάλη σε διάρκεια, 6-7 σημεία έχουμε και είμαστε έτοιμοι να 

πάμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή να τις βάλουμε. Ζητάμε την έγκριση των 

Υπηρεσιών που πρέπει να ζητήσουμε και πρέπει μέσα σε 15 ημέρες να 

ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ λοιπόν αυτό προτείνω, σήμερα να πάρουμε απόφαση 

να τοποθετήσουμε πινακίδες όπου κρίνεται αναγκαίο μετά και τη μελέτη που 

θα κάνουμε, να αναθέσουμε στην Υπηρεσία μας να κάνει τη μελέτη, να 

κοινοποιήσουμε στο Λιμεναρχείο, στη Λιμενική Αρχή μάλλον, όχι στο 

Λιμεναρχείο και στην Αστυνομική Διεύθυνση την πρόθεσή μας για το 

ελεύθερο κάμπινγκ, να το αστυνομεύσουμε και εμείς όσο μπορούμε, εντός 

εισαγωγικών και σε λίγες μέρες να είμαστε έτοιμοι να δούμε τι μπορούμε να 

κάνουμε ακριβώς, τι μπορούμε να βάλουμε. Αλλιώς μην το ξαναφέρουμε σε 

Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουμε απόφαση σήμερα και να τελειώσει αυτό. 

Νομίζω ότι σ’ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια 

άλλη άποψη, αυτό κατάλαβα, εννοείται ότι θα τηρηθούν οι νόμιμες 

διαδικασίες, δεν τ6ο συζητάμε αυτό. Εννοείται αυτό. Και εάν μπορέσουμε και 

βάλουμε μπάρα που θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να βάλουμε μπάρα, θα 

βάλουμε και μπάρα και τελειώνει η υπόθεση. Η μπάρα θα μπει πάνω από 

συγκεκριμένο ύψος, όχι πάνω από αγροτικά, μάλλον αγροτικό θα περνάει, δεν 

θα περνάει πιο ψηλό αυτοκίνητο και θα μπούνε σε συγκεκριμένο σημείο. Δεν 

την βάζεις ας πούμε στο γήπεδο άμα θέλουμε να πάμε στην Παλιά Επίδαυρο. 

Θα την βάλεις εκεί που ήταν τότε. Δηλαδή στη μέση του χωραφιού και επειδή 

άνοιξε η κουβέντα, να ξέρετε ότι εκεί θα υπάρχουν δύο δημοτικοί χώροι 

μεγάλης έκτασης, οι οποίοι θα είναι για στάθμευση οχημάτων, ήδη μας έχουν 

παραχωρηθεί, τον έναν τον περάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επόμενος 

έρχεται είναι κάπου 4-5 στρέμματα, άρα λοιπόν και να κάνει και κάποιος λάθος 

γυρνάει εκεί πέρα και φεύγει και τελειώνει η υπόθεση, λύνουμε και αυτό το 

θέμα. Όσον αφορά τη Βαγιωνιά πρέπει να μπει χαμηλά. Στη Βαγιωνιά επίσης 

το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας που σταθμεύουν είναι ιδιοκτησία του 

Δήμου. Είναι ιδιωτικός χώρος εκεί με άλλο καθεστώς και στη Νέα Επίδαυρο 

υπάρχει σε όλο το παραλιακό μέτωπο πρόβλημα και τέλος στο θέατρο, που 

υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο θέατρο. Μην κοιτάτε που δεν το βλέπουμε 
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γιατί δεν είμαστε μπροστά. Ο κύριος Τσιλογιάννης προφανώς το βλέπει γιατί 

περνάνε από τα μάτια του αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί. Και θα πρέπει 

να ενεργοποιήσουμε και την Αρχαιολογία. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε έναν 

αρχαιολογικό χώρο και να έχει 30 κάμπερς, αυτό που έλεγε πριν ο Ανδρέας. 

Εγώ λοιπόν λέω να πάρουμε μία απόφαση σήμερα, με αυτή την απόφαση να 

βγει η μελέτη από τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες και πολύ πολύ σύντομα να τις 

τοποθετήσουμε να τελειώνουμε. Και να ξέρετε, να είστε σίγουροι ότι αν όπως 

είπε ο Χρήστος πριν για τα μηνύματα, τα οποία διαχέονται μέσω διαδικτύου 

γιατί είναι ελεύθερη πρόσβαση, αν γίνει το ανάποδο σε δύο μήνες θα το 

ξέρουν όλοι. Όλοι. Όπως και με τους σκηνίτες. Ξέρουν πού θα πάνε να 

πουλήσουν πατάτες και πού δεν θα πάνε. Όλοι θα το μάθουν. Και δεν το βάζω 

μόνο σε επαγγελματικό και επιχειρηματικό κομμάτι που έχουν ανάγκη τα 

κάμπινγκ να ζήσουν, το βάζω και σε ουσιαστικό κομμάτι του Δήμου. Δεν 

μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να σταθμεύει παραλιακά ας πούμε στο λιμανάκι, 

γύρω- γύρω δεν μπαίνει κανείς άλλος, τελείωσε. Μπαίνουν 10 κάμπερς, 

τελειώσαμε, εκεί αυτό ήταν. Εάν δηλαδή η Δημοτική Αρχή θέλει να δείξει ένα 

πρόσωπο συμμαζέματος σε πολλά σημεία, ένα από αυτά είναι και αυτό. Πρέπει 

να συμμαζευτούμε και προς τα αυτοκίνητα. Εγώ λοιπόν προτείνω αυτό 

Πρόεδρε, να πάρουμε σήμερα απόφαση για πινακίδες απαγόρευσης και 

πινακίδες στάσης και στάθμευσης σε συγκεκριμένα σημεία που θα 

υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία μετά τη μελέτη, να πάρουμε απόφαση 

ότι συμφωνούμε στο να μπουν μπάρες σε συγκεκριμένα σημεία με τη νόμιμη 

διαδικασία εννοείται και στο θέμα της Πολιτικής Προστασίας καθαρά να 

ενεργοποιήσουμε και την Πυροσβεστική, δεν μπορεί ο καθένας να ανάβει 

όπου θέλει φωτιές. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.  Και συγγνώμη κύριε Γκίκα, πείτε 

στην μαχητική κυρία Φλίγκα κατά τα άλλα συμπαθέστατη, ότι λέει 

«…Δημοτικού Συμβουλίου που εδώ και αρκετούς μήνες περιμέναμε», πείτε της 

ότι είχαμε προσωπική επαφή, γιατί δεν βλέπω να το ξέρει. Δεν το 

καθυστερήσαμε επίτηδες.        

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσω λίγο, κύριε Γαλάνη, επειδή είπε και ο Δήμαρχος να 

το κλείσουμε, έχει ζητήσει και δεν έχω δώσει το λόγο στον κύριο Γκίκα και 
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ζητώ συγγνώμη, γιατί το είχε ζητήσει πριν και από τη Βαγγελίτσα κλπ, να 

δώσουμε λίγο το λόγο για να το κλείσουμε.   

κ. ΓΚΙΚΑΣ: Θα ήθελα μήπως χρειαστεί να τοποθετηθώ.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Και ως προς την σκοπιμότητα συμφωνούμε, δεν τίθεται τέτοιο 

θέμα. Όχι το ελεύθερο κάμπινγκ. Το θέμα είναι ως προς τη νομιμότητα. 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι αύριο το πρωί αν θα πάμε να επιβάλουμε κάτι και δεν 

έχουμε την απαιτούμενη έγκριση είτε από συγκοινωνιακή μελέτη, είτε από 

οποιοδήποτε, εμείς θα βρεθούμε σε αδιέξοδο και θα ξανάρθουμε εδώ να το 

συζητάμε. Να πάρουμε την απόφαση, καθολικό «όχι», σε οποιοδήποτε σημείο 

και όταν θα τελειώσουν όλες οι εγκρίσεις, να πάμε να βάλουμε και μπάρες, να 

βάλουμε και πινακίδες, θα πάμε σε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης; Να 

ξεκινήσουμε να τα κάνουμε, ερχόμαστε απροετοίμαστοι εδώ. Το θέμα είναι 

μισό αυτή την ώρα. Να πάρουμε την καθολική απαγόρευση του ελεύθερου 

κάμπινγκ, αυτή τη στιγμή, σε όλο το Δήμο Επιδαύρου, να μπορεί αύριο το 

πρωί με αυτή την απόφαση κοινοποιώντας και η Αστυνομία και το 

Λιμεναρχείο, το Λιμενικό, όποιος και εάν εμπλέκεται να πάει να εφαρμόσει την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι λέμε και τελείωσε. Δεν θέλουμε 

κανέναν. Και να κάτσουμε κάτω με τις Υπηρεσίες γιατί όπως είπαμε να 

ενεργοποιήσουμε την Αρχαιολογία γιατί στο χώρο επάνω του Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου λογικό είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για τα 

πάρκινγκ μέσα εμείς, να κοιτάξουμε τι θα είναι με τη Νέα Επίδαυρο, να τα 

μαζέψουμε όλα μαζί, μέχρι την ώρα όμως που θα τελειώσουν όλα αυτά θα 

ισχύει η απόφασή μας η αποψινή. Στο καθολικό «όχι», δεν νομίζω κανένας να 

λέει ότι ναι μεν αλλά. Ένα καθολικό «όχι» και να είμαστε σε θέση τέτοια ώστε 

την απόφαση που θα πάρουμε με την κάθε πινακίδα στο κάθε σημείο να μην 

μπορεί να μας την προσβάλλει κανείς, ο κάθε Γερμανός που έρχεται με το 

χάρτη του ή οποιοσδήποτε άλλος που θα σου λέει κύριε έχεις την τάδε 

έγκριση; Τα ξέρουμε πώς γίνονται. Δεν την έχεις. Άρα η μεταγενέστερη 

έγκριση δεν ισχύει σε προγενέστερες αποφάσεις. Εγώ αυτή την πρόταση κάνω 

και νομίζω ότι είναι πιο σκληρή ακόμα και από αυτή που λέτε κύριε Δήμαρχε. 

Και να το κλείνουμε τώρα, ναι.     
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει εφαρμογή αυτή που λέτε κύριε Γαλάνη.     

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Πώς δεν έχει εφαρμογή; Έχει απόλυτη εφαρμογή.     

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει. Γιατί ο νόμος είναι υπεράνω όλων και ο νόμος λέει 

ότι απαγορεύεται το ελεύθερο πάρκινγκ. Είναι πλεονασμός να πάρουμε 

απόφαση όταν απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ στο Δήμο Επιδαύρου, 

απαγορεύεται παντού το ελεύθερο κάμπινγκ. Είναι πλεονασμός. Εμείς λέμε για 

συγκεκριμένα πράγματα. Αναθέτω στην κυρία Σμυρλή σε άμεσο χρονικό 

διάστημα, πολύ άμεσο να έρθει επαφή με τις Υπηρεσίες για να μπορέσουμε να 

το τελειώσουμε αυτό στη λογική που λέτε εσείς, το ίδιο πράγμα λέμε, απλά να 

το τελειώσουμε. Και στη λογική που λέτε εσείς και στη λογική που λέει ο 

κύριος Τσιλογιάννης.      

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ:   Λέμε το ίδιο στην σκοπιμότητα, λέμε διαφορετικό στη 

νομιμότητα. Λέμε ναι… 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νόμιμα θα γίνουν όλα, δεν μπορεί να γίνει κάτι παράνομα.     

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν λέω όχι. Στις θέσεις που καθορίζει το Τοπικό Συμβούλιο 

της Αρχαίας Επιδαύρου γιατί μόνο αυτή την απόφαση έχουμε, δεν έχουμε κάτι 

άλλο, μαζί με το Σύλλογο δεν έχουμε από τη Νέα Επίδαυρο, δεν έχουμε από 

το Λυγουριό, δεν έχουμε πουθενά. Σ’ αυτό που λέει, λέμε ναι στην 

απαγόρευση, στα σημεία που ορίζει το Τοπικό Συμβούλιο. Όποια και εάν είναι 

αυτά, ανεξάρτητα εάν ξέρω ή δεν ξέρω κάποια. Για να μην μπορεί να 

προσβάλει κανένας το οτιδήποτε αύριο το πρωί, μία πινακίδα γιατί μπήκε εδώ. 

Με αυτή την διατύπωση και όταν θα έρθει τα της ψηφοφορίας εμείς λέμε ναι.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γκίκα να κλείσουμε λίγο.  

κ. ΓΚΙΚΑΣ: Θα ήθελα να τοποθετηθώ σ’ αυτό που είπε ο κύριος Γαλάνης 

τελευταία πριν μιλήσω για τα υπόλοιπα, στα σημεία που παραθέτουμε να 

μπούνε οι πινακίδες προϋπήρχαν και ακόμα υπάρχουν κάποιες. Δηλαδή δεν θα 

μπούνε σε καινούρια σημεία, μπορεί να μπούνε στα ήδη υπάρχοντα συν ότι 

υπήρχαν κάποιες πινακίδες, οι οποίες γνωρίζει η κυρία Μπλάτσου, της είχα 

δείξει τις φωτογραφίες και ο κύριος Δήμαρχος, υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες 

που λέγανε ότι επιτρέπεται το κάμπινγκ. Δεν νομίζω ότι κάποια Υπηρεσία 

έδωσε την έγκρισή της να είναι αυτές κάποια χρόνια εκεί, μέχρι που τις 

κατάλαβα και τις βγάλαμε μέσα σε μία ημέρα. Στο Δήμο Ναυπλίου όταν 
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τέθηκε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα σε μισή ώρα είχαν συμφωνήσει 

τα πάντα και ήδη ξεκινήσανε και έχουν τοποθετήσει κάποιες πινακίδες. 

Σεβόμαστε τη διαδικασία, απλά θέλουμε και εσείς να καταλάβετε ότι η σεζόν 

ξεκινάει και σε ένα μήνα πάλι αυτά που συζητάμε τώρα θα είναι μπροστά μας. 

Στενεύουν τα περιθώρια. Από εκεί και πέρα στο θέατρο 12 Αυγούστου του 

’19, 30 αυτοκινούμενα 2:00 η ώρα τη νύχτα και μέσο όρο τουλάχιστον 10 

διανυκτερεύουν στο χώρο. Νομίζω ότι αυτό άσχετα με το ελεύθερο κάμπινγκ, 

δεν επιτρέπεται σε καμία χώρα στον αρχαιολογικό χώρο να διανυκτερεύουν, 

είναι τα αρχαία μας, είναι η ιστορία μας, σίγουρα απαγορεύεται. Από εκεί και 

πέρα ο νόμος παρόλο την ασάφεια του, έχει κάποια σαφή σημεία. Όπως 

αναφέρατε και για τις σκηνές πριν, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Σκηνές και 

τροχόσπιτα που είναι ρυμουλκόμενο τροχόσπιτο, απαγορεύεται ρητά η στάση 

και η στάθμευση, η διανυκτέρευση, όλα. Και ο νόμος είναι σαφής και λέει 

‘αυτόφωρη διαδικασία και πρόστιμο 300 ευρώ στους παραβάτες χωρίς 

δεύτερη κουβέντα’. Η ασάφεια είναι στα αυτοκινούμενα. Γιατί έχει αλλάξει η 

νομοθεσία, πλέον η άδεια που χρειάζεται να οδηγήσει κάποιος το 

αυτοκινούμενο είναι ερασιτεχνικό δίπλωμα, σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητο 

κανονικό, οπότε εκεί υπάρχει η ασάφεια. Υπάρχει ασάφεια εκεί, εκεί πατάνε 

και εκεί διανυκτερεύουν. Και όσον αφορά το Λιμεναρχείο και την Αστυνομία 

σε πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με τον κύριο Λιμενάρχη στην Επίδαυρο, 

η απάντησή του ότι επειδή δεν είναι χερσαία ζώνη η Επίδαυρος, δεν έχει 

αρμοδιότητα παρά μόνο σε δύο – τρία σημεία σε όλο το λιμάνι. Οπότε δεν 

έβγαλα άκρη εκεί. Στην Αστυνομία πηγαίνανε στο νόμο και από τη στιγμή που 

το 99% ήταν αυτοκινούμενα, ο νόμος λέει ότι είναι παραβάτες εφόσον 

δείχνουν ότι κάνουν κάμπινγκ, που σημαίνει τακάκια, τέντες, παράθυρα, 

τραπέζια κλπ. Λοιπόν μοιράζανε ένα έγγραφο σε 4-5 γλώσσες, που τους έλεγε 

ότι το κάμπινγκ δεν επιτρέπεται και ότι θα πρέπει να τα κλείσουν και εάν τα 

κλείσουν τους λέγανε, ήμουν μπροστά, αν τα κλείσουν μπορούν να κάτσουν 

όσες μέρες θέλουν, η απάντηση των αστυνομικών. Τελευταία καταγγελία που 

έκανα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία αλλά άμα το ψάξω μπορώ να 

σας πω, ήταν 32 αυτοκινούμενα στη Βαγιωνιά και στο Νησάκι, υπάρχει και 

βίντεο, τα είχε δει ο κύριος Δήμαρχος τις προάλλες, επί κάποιες μέρες και 
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έκανα μία καταγγελία σαν Αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Περίμενα 4,5 ώρες, 

ήρθαν δίπλα στους παραβάτες και φύγανε δύο φορές. Έτσι αποφασίσαμε σαν 

Σύλλογος να κάνουμε καταγγελία, πήγαμε στον Εισαγγελέα και την επόμενη 

μέρα πήγα στον Αστυνομικό Διευθυντή του Ναυπλίου με παρουσία δύο 

δικηγόρων και Εισαγγελέα. Κάναμε καταγγελία, τα γνωρίζουν όλοι πλέον, η 

διαδικασία ήταν η αστυνομικοί οι οποίοι έπρεπε να έχουν κάνει σωστά τη 

δουλειά τους να περάσουν ΕΔΕ. Προχώρησε μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι θα 

επακολουθήσει, τη διαδικασία, κάναμε πίσω για μία και τελευταία φορά, από 

εκεί και πέρα κόψαμε, 2, 3, 4 πρόστιμα και πήγα μία μέρα να συζητήσω και να 

πω τι σημαίνει το πρόστιμο γι’ αυτούς. Ωραία, έκοψαν ένα πρόστιμο και μετά 

τι γίνεται; Η απάντησή τους, τελειώνω κύριε Δήμαρχε, είναι ότι «ξέρεις τι 

γραφειοκρατία έχει για να φτάσει στη χώρα του το πρόστιμο, ποιος θα το 

κάνει; Δεν είναι δικιά μου δουλειά». Εμείς αυτό που θέλουμε να ακούσουμε 

και από εσάς κύριε Δήμαρχε, ωραία, θα τοποθετηθούν οι πινακίδες, θα 

επιβληθεί το πρόστιμο. Θα πληρωθεί; Και πού;              

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς λοιπόν ξαναλέω για να ολοκληρώσουμε. Η πρότασή 

μας είναι συγκεκριμένη. Λέμε σήμερα ότι θα τοποθετήσουμε απαγορευτικές 

πινακίδες όπου κρίνεται αναγκαίο και με βάση τη μελέτη που θα κάνουμε 

άμεσα, θα ενημερώσουμε το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για 

πιστή τήρηση της νομοθεσίας εφόσον τις βάλουμε και για στάση και για 

στάθμευση, τα είπα πριν να μην τα επαναλαμβάνω και για τις μπάρες κλπ, θα 

ενημερώσουμε λοιπόν το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για την 

πιστή τήρηση της νομιμότητας και αυτό θα το ελέγξουμε. Από εκεί και μετά 

όλοι, μα όλοι έχουν τον τρόπο να αστυνομεύσουν την περιοχή τους. Και 

ξαναλέω δεν υπάρχει σπιθαμή πάνω στην Ελλάδα που να μην αστυνομεύεται 

από κάπου. Απαγορεύεται αυτό. Και η Κίναρος που είναι εκεί η γυναίκα μόνη 

της, την αστυνομεύει η Αστυνομία της Αμουργού. Δεν υπάρχει πουθενά 

βραχονησίδα που να μην αστυνομεύεται. Εάν λοιπόν είναι θέμα αρμοδιότητας 

θα το λύσουμε, όμως δεν είναι αυτό. Για να το κλείσουμε λοιπόν, εγώ αυτό 

προτείνω, κυρία Σμυρλή ό,τι είπαμε, σε λίγες μέρες να έχουμε οριοθετήσει 

αυτά που πρέπει όσον αφορά το ελεύθερο κάμπινγκ και ο Πρόεδρος θα κάνει 
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ό,τι μπορεί και για το θέμα των νερών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν 

το βλέπουμε όσο σοβαρά θα έπρεπε.        

κ. ΓΚΙΚΑΣ: Ένα τελευταίο θέλω να πω και να κλείσω και τελείωσα, δεν θέλω 

να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη για το χρόνο σας, ένα τελευταίο πράγμα θα πω.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό μόνο.  

κ. ΓΚΙΚΑΣ: Μισό λεπτό. Παραπάνω δεν θέλω. Η αστυνόμοι πηγαίνανε να 

κάνουν τη δουλειά τους, εντός εισαγωγικών, με την υπόδειξη τη δικιά μας. 

Παίρνοντας ένα τηλέφωνο εμείς, να κάνουμε μία καταγγελία. Δεν νομίζω ότι 

είναι δικιά μας δουλειά, η δουλειά του πολίτη σε μόνιμη βάση και σε 

καθημερινή, να παίρνει τηλέφωνο την Αστυνομία και να λέει, στην τάδε 

παραλία είναι πέντε, στην τάδε είναι άλλοι και να με παίρνουν ολόκληρη 

ανάκριση να με ρωτάνε, ναι, έχουν βγάλει τέντες, έχουν βγάλει τραπεζάκια; 

Να μην έρθω τσάμπα. Αυτή ήταν η απάντηση. Και ένα τελευταίο…     

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε τώρα. Και λόγω ιδιότητας μην περιμένετε τώρα να 

απαντήσω σε αυτό.     

κ. ΓΚΙΚΑΣ: Όχι, σίγουρα.     

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω να στείλουμε ένα έγγραφο.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς την απόφαση θα πάρουμε σήμερα. Υπέρ λοιπόν της 

εισήγησης του Δημάρχου για τοποθέτηση πινακίδων- μπαρών και σημείων 

πινακίδων στάθμευσης μετά από την εισήγηση που θα κάνει η αρμόδια 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τάσσονται όλοι εκτός του κυρίου Γαλάνη. Εσείς 

ψηφίζετε την πρόταση την οποία είχατε κάνει και τη διατυπώσατε, ναι μεν 

αλλά μετά από την εισήγηση. Άρα κατά πλειοψηφία. Σας ευχαριστούμε πάρα 

πολύ που ήσασταν μαζί μας.  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : « Συζήτηση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του 

καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Λυγουριό»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα αφορά στη «Συζήτηση σχετικά με την αναστολή 

λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Λυγουριό». 

      Κύριε Δήμαρχε.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα σήμερα. Η 

ενημέρωση λοιπόν που είχα από τον περιφερειακό Διευθυντή της Τράπεζας 

Πειραιώς προχθές την Παρασκευή ήταν ότι δεν προτίθενται να ανοίξουν πάλι 

το Κατάστημα διότι δεν τους ασφαλίζει η Ασφαλιστική Εταιρεία το Κατάστημα, 

ξαναλέω, το ATM θα μπει πολύ σύντομα, εάν δεν έχει μπει ήδη θα 

λειτουργήσει και πολύ σύντομα, μου είχαν πει ότι μέσα στην εβδομάδα θα 

γίνει αυτό, νομίζω όμως ότι δεν έχει μπει ακόμα, όμως θα το βάλουν. Μίλησα 

και με το Διευθυντή Δικτύου ο κύριος Ηλιόπουλος, εάν δεν κάνω λάθος, τον 

είχα σημειώσει εδώ, τον Διευθυντή Δικτύου, μάλλον με τη Γραμματέα του 

γιατί δεν με πήρε πίσω αλλά πήρα το περιφερειακό και ο περιφερειακός θα 

ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες τις δικές του. Αυτό λοιπόν που γίνεται με 

την Τράπεζα Πειραιώς έχει ξαναγίνει. Ας πάμε τώρα πρώτα απ’ όλα στο 

κομμάτι το πρώτο της ασφάλισης, πάμε πρώτα τα επιχειρήματα. Δεν μπορεί 

και το εξήγησα αυτό, να σου λέει κάποιος ότι δεν σου ασφαλίζω την Τράπεζα, 

όταν οι κλοπές έχουν γίνει στο μηχάνημα. Για να ξαναμπεί μηχάνημα πάει να 

πει ότι θα σφαλίσουν το μηχάνημα. Δεν έκλεψε κανείς την Τράπεζα. Οι ζημιές 

που έγιναν και τα χρήματα που έφυγαν θα ξαναφύγουν μετά από ένα χρόνο. 

Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έκλεψαν την Τράπεζα ανοιχτή και λέει ωραία, να 

μας πούνε ωραία, δεν ξαναμπαίνουμε στο Κατάστημα εμείς γιατί μας κλέβουν. 

Το μηχάνημα κλέψανε, το μηχάνημα προφανώς θα ξανακλέψουν. 2) Το κτίριο 

που νοικιάζεται θα παραμείνει νοικιασμένο. Άρα δεν υπάρχει όφελος, εντός 

εισαγωγικών. Αυτό που συζητούν είναι οι υπάλληλοι, οι οποίοι μεταφέρονται 

από το Ναύπλιο εδώ δύο φορές την εβδομάδα, το πολύ τρία άτομα. Εγώ 

χωρίς να έχω βέβαια τη σύμφωνη γνώμη τη δική σας, κατέστησα σαφές στον 

περιφερειακό Διευθυντή ότι η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας θα είναι άμεση 

και δυναμική. Και πάω σε συγκεκριμένα πράγματα. Ο Δήμος θα αναζητήσει 

άλλο Τραπεζικό Ίδρυμα το οποίο θα εγκατασταθεί στο Δήμο μας, στο Δήμο 

Επιδαύρου με το αρχαίο θέατρο, ένα Δήμο που δεν έχει ούτε μία Τράπεζα, θα 

αναζητήσουμε άλλο Τραπεζικό Ίδρυμα και θα μεταφέρουμε και όλα μας τα 

χρήματα και τος συναλλαγές που γίνονται, θα καλέσουμε τον κόσμο να πράξει 

το ίδιο, δεν μπορούμε να το υποβάλουμε σε κανέναν και όλα αυτά θα γίνουν 

εάν σε 15 μέρες από σήμερα δεν έχει γίνει συνάντηση και να έχει η απόφαση 
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αυτή που έχει παρθεί να ανασταλεί, εγώ προτείνω σε 15 ημέρες, στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε εάν δεν υπάρχει άλλη ενημέρωση, να 

πάρουμε τις αποφάσεις αυτές που σήμερα θα κρίνουμε. Το να πάμε έξω από 

την Τράπεζα και να φωνάζουμε, το να βγούμε στα κανάλια, δεν νομίζω ότι 

απασχολεί κάποιον, επίσης το Δήμο δεν τον απασχολεί η οικονομική 

κατάσταση του εκάστοτε Πιστωτικού Ιδρύματος και Τραπεζικού, να το βρουν 

να το λύσουν το θέμα τους γιατί τα ακούω και θεωρώ ότι η κλοπή των 

χρημάτων ήταν μία ευκαιρία χωρίς λόγο να κλείσει το Κατάστημα. Θα πρέπει 

λοιπόν, οι Τράπεζες οι οποίες με τη βοήθεια του Ελληνικού λαού και με τα 

χρήματά του εδώ και χρόνια στέκονται όρθιες, να δείξουν το κοινωνικό τους 

πρόσωπο εάν αυτό υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει θα πρέπει και εμείς να είμαστε 

ξεκάθαροι με το τι μέλι γενέσθαι. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα είχα προτείνει και 

στο Δήμαρχο τον Κώστα το Γκάτζιο την προηγούμενη θητεία και δεν πρέπει 

να είμαι ανακόλουθος, προτείνω να τα εφαρμόσουμε.  Η πρώτη η απόφαση η 

σημερινή θα είναι προειδοποιητική και συγκεκριμένη, ότι εμείς εάν σε 15 

ημέρες δεν έχει γίνει συνάντηση και δεν έχουμε βρει λύση, θα κάνουμε αυτά 

τα συγκεκριμένα βήματα και ό,τι άλλο εσείς προτείνετε και νομίζετε εγώ είμαι 

ανοιχτός. Η στήριξη στην Τράπεζα είναι διαχρονικά μεγάλη, κυρίως από την 

κοινωνία του Λυγουριού αλλά και από τις γύρω περιοχές και η αλλαγή από 

Αγροτική σε Πειραιώς δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα εάν οι 

επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν όγκο συναλλαγών και άλλα ζητήματα προτιμούν 

τα Καταστήματα του Ναυπλίου και δεν κάθονται εδώ να περιμένουν τρεις 

ώρες στην ουρά, εντάξει, είναι και δικό τους θέμα. Ας εξυπηρετούν πιο 

γρήγορα, ας κάνουν κάτι άλλο. Όμως η Τράπεζα πρέπει να μείνει εδώ 

τουλάχιστον τις δύο μέρες αυτές, τις οποίες με πολύ κόπο κρατήσαμε πριν 

τρία χρόνια και δεν συζητάμε κάτι άλλο. Εγώ είμαι έτοιμος σε 15 ημέρες να 

ξεκινήσουμε τις διαδικασίες γιατί δεν είναι τόσο απλό να μεταφέρουμε, να 

αλλάξουμε Πιστωτικό Ίδρυμα, θέλω και τη δική σας συμπαράσταση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και ξαναλέω ό,τι άλλο θέλετε να το προτείνουμε, εγώ 

είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε μορφή αντίδρασης, η οποία δεν είναι του 

φαίνεσθαι αλλά είναι της ουσίας.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί; Ερωτήσεις; Ο κύριος 

Γαλάνης.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Άκουσα προσεχτικά όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος, έτσι είναι, 

δυστυχώς όμως βρισκόμαστε σε μία περιοχή η οποία δεν έχει τραπεζικό 

αντικείμενο. Το να πάρουν κάποιων κάποιες καταθέσεις στο γενικότερο 

κομμάτι αν ανήκουν στο Κατάστημα το εδώ ή στου Ναυπλίου είναι κάτι το 

οποίο δεν μετράει. Το να πάρουμε εμείς τα χρήματα τα δικά μας, μία 

μισθοδοσία που μπαίνει στις 30 του μήνα και στις 5 έχει αδειάσει ο 

λογαριασμός πάλι δεν ενδιαφέρει. Είναι μία Τράπεζα ξέρουμε όλοι πολύ καλά 

που ανήκει απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπως και άλλες όλες 

συστημικές θεωρώ ότι όλο αυτό που συζητάμε και όλο αυτό που 

προσπαθούμε να κάνουμε δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Και άλλο 

Πιστωτικό Ίδρυμα να ψάξουμε προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Χάσαμε πριν 

δύο χρόνια το Κατάστημα, τώρα χάνουμε τη θυρίδα, γιατί από Κατάστημα 

έγινε θυρίδα και από θυρίδα μηδενίζεται τούτη την ώρα. Ξέρω πολύ καλά μετά 

από φιλικές σχέσεις με υψηλόβαθμο στέλεχος της συγκεκριμένης Τράπεζας, 

όχι εδώ, στην Αθήνα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, που κάναμε μία κουβέντα 

ότι δεν ξανανοίγει, δεν το συζητάμε, οριστικοποιήθηκε αυτό το θέμα. Το 

μηχάνημα μπαίνει αύριο νομίζω, μέχρι την Παρασκευή θα δουλεύει, είναι από 

τα καινούρια πλέον και είναι κάτι το οποίο το ξέρουν οι άνθρωποι που τα 

χτυπάνε, είναι από αυτά που καταστρέφουν και διαμελίζουν το χαρτονόμισμα, 

πλέον όταν θα γίνει γιατί μέχρι τώρα ό,τι μηχανήματα βάζανε εδώ ήταν αυτό 

το κλέβεις, βάζεις τα λεφτά στην τσέπη και φεύγεις. Τώρα αυτό που έρχεται 

εάν χτυπηθεί τα λεφτά είναι άχρηστα, διαμελίζονται κιόλας, είναι του νέου 

τύπου. Υπάρχουν μηχανήματα, όχι αυτό που ήταν όσες φορές ήταν εδώ. Αυτό 

που έρχεται είναι και του νέου τύπου, τα κάνει και κομμάτια κιόλας. Από μία 

κουβέντα που κάναμε και το καταθέτω και σαν πρόταση επίσημη. Πέραν του 

να δούμε έναν άλλο φορέα, ένα άλλο τραπεζικό κομμάτι, μήπως πετύχουμε 

κάτι, δύσκολο όμως να σου έρθει μία Τράπεζα εδώ γιατί τα στοιχεία τους 

δίνουν άλλα, είναι μία μεγάλη κουβέντα που θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να την 

κάνουμε εδώ και είπα πέρα το να ψάξουμε μήπως έρθει κάποια άλλη, να 

προτείνουμε ένα Κατάστημα από τα καινούρια τα e-branch, τύπου e-branch. 
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Δηλαδή εδώ υπάρχει ήδη ένα μηχάνημα, δεν χρειάζεται εξοπλισμό η Τράπεζα, 

ενημέρωση βιβλιαρίων. Ήδη υπάρχει ένα ΑΤΜ, το μόνο που μένει είναι ένα 

μηχάνημα συναλλαγών. Να μπούνε μέσα σε ένα χώρο, μπαίνεις με την κάρτα 

σου, ανοίγει η πόρτα, πας μέσα, θες να πάρεις λεφτά, θες να ενημερωθείς, 

θέλεις να καταθέσεις χρήματα, πατάς, το πληκτρολογείς τον κωδικό, 

πληρώνεις τη ΔΕΗ σου, κάνεις κάποιες συναλλαγές. Έτσι κι αλλιώς αν δεν 

δουλεύει αυτή η Τράπεζα, δεν δουλεύει γιατί δεν έχει αντικείμενο, δεν έχει 

δάνεια, δεν έχει κάρτες. Όταν σου λέει ότι εγώ θέλω 8.500 το μήνα έξοδα για 

να φέρω αυτά τα 3-4 άτομα, με όλη την ασφάλιση, αυτό βγάζουν τα χαρτιά 

τους, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις και δεν μπορούμε να τους πούμε και 

κάτι. Αυτό σου λένε. Έχω εκείνο, έχω εκείνο, πληρώνω αυτό, πληρώνω 

εκείνο. Στο μεταφέρει και σου λέει ότι κάρτες να έχω με 10% τόκο θέλω 

μόνιμα 85.000 ευρώ να είναι στην αγορά. Πράγμα που δεν το έχει το 

Κατάστημα. Το Κράτος ό,τι και να κάνει Ανδρέα μου, συγγνώμη αλλά εμείς 

πρέπει να κάνουμε κάτι για τους πολίτες. Έφυγε το Ταχυδρομείο, έφυγε ο 

ΟΤΕ, έφυγε η ΔΕΗ, έφυγαν όλα. Πέραν το ψάξιμο το ξαναλέω, να κάνουμε 

μία τέτοια πρόταση, να ξέρετε ότι το μηχάνημα μπαίνει, προτείνεται στον 

ιδιοκτήτη αυτόν που έχει τα ενοίκια, του δίνουν καινούριο ενοίκιο εάν 

συμβιβάζεται, σήμερα συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης ήταν στο Κατάστημα του 

Ναυπλίου και κάνανε μία πρώτη κουβέντα, εάν δεν το δεχτεί, το οποίο είναι 

πολύ χαμηλό, σε δύο μήνες πρέπει να βρούνε σημείο να πάνε το μηχάνημα. 

Αν δεν το βρουν φεύγει και το μηχάνημα να ξέρετε. Σας λέω τα στοιχεία τα 

επίσημα, μέσα από το κεντρικό τους κομμάτι. Εγώ το βάζω ως θέμα 

Συμβουλίου, σαν εναλλακτική λύση να πάμε σ’ αυτό το Κατάστημα χωρίς 

υπαλλήλους. Και ας πάρω εγώ τη μαμά μου άμα θέλει κάτι να τη συνοδεύσω 

εκεί, όπως τη συνοδεύω και στο γιατρό. Αλλιώς θα μείνουμε και χωρίς αυτό. 

Τουλάχιστον να κάνουμε μία πληρωμή. Τίποτα άλλο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη να πω κάτι πριν Πρόεδρε; Ένα λεπτό. Αν πάμε με 

αυτή την πρόταση πάμε να το λουκετάρουμε από τώρα. Εγώ λοιπόν λέω το 

εξής σ’ αυτό που λέτε και συγγνώμη Πρόεδρε. Η εξυπηρέτηση του 

Καταστήματος δεν είναι ούτε για μένα, ούτε για σένα, ούτε για τον Μπέκα. 

Εμείς δεν πάμε στην Τράπεζα, εμείς τα βάζουμε όλα ηλεκτρονικά και δεν 
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χρειάζεται να πατήσουμε καθόλου. Εγώ έχω να πατήσω στην Τράπεζα για 

συναλλαγή 5 χρόνια, 7. Δεν είναι έτσι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει είτε με 

μικρότερα έξοδα που θα τα βρει η Τράπεζα ποια είναι αυτά, να στηρίξει ένα 

Δήμο που τη στήριζε τόσα χρόνια. Είναι ντροπή στο Δήμο Επιδαύρου να 

συζητάμε αν θα έχουμε Τράπεζα. Κλείσανε, μας το λένε και μας το λένε, 

κλείσανε την Ερμιόνη ή το Κρανίδι, δεν θυμάμαι τι κλείσανε, εντάξει έχει 5 

Τράπεζες εκεί κάτω έτσι; Κλείσανε μία που ήταν σε απόσταση 15 χλμ. Έτσι 

Γιάννη που πας συνέχεια κάτω; Δεν είμαστε αποπαίδια, ούτε είμαστε ένας 

Δήμος ο οποίος δεν μπορεί να συντηρήσει μία Τράπεζα και επειδή μου τέθηκε 

ένα ζήτημα κάποια στιγμή για τους επιχειρηματίες και γενικότερα για τη 

στήριξη προς το Τραπεζικό Κατάστημα της Πειραιώς στο Λυγουριό, εγώ λέω 

το εξής. Όταν η Εμπορική είχε συναλλαγές με τους επιχειρηματίες, η Αγροτική 

έκλεινε την πόρτα. Τι να κάνουμε τώρα; Με αυτούς είχαν συναλλαγές. Δηλαδή 

δεν είναι εύκολα τα πράγματα να τα βλέπουμε τώρα. Ούτε μπορεί να τους 

χωρέσουμε τους επιχειρηματίες όλους να πάνε να μπούνε στην Πειραιώς. Αν 

όμως παραμείνει η Τράπεζα και εμείς θα είμαστε θετικοί σε μία τέτοια 

προώθηση, εντός εισαγωγικών, ότι μας στήριξε και η Τράπεζα και οι 

επιχειρηματίες μπορούν να το δουν πλέον, έχουν αλλάξει τα πράγματα, 

θεωρούνται όλες ίδιες οι Τράπεζες, όλες συστημικές είναι, δεν υπάρχει τώρα 

αυτή που ήταν για τον αγρότη, αυτή που ήταν για τον έμπορα, αυτή που ήταν 

για τον επιχειρηματία, όμως το Κατάστημα θα πρέπει να παραμείνει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν είναι Κατάστημα, είναι θυρίδα και δεν κάνει όλες τις 

δουλειές.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η θυρίδα και είναι μεταφερόμενο Κατάστημα το λένε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Εγώ σαν επιχείρηση δεν μπορώ να το δω γιατί μου κάνει τις 

μισές συναλλαγές.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσύ να μην έρθεις.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Παράδειγμα το έφερα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μάνα σου πρέπει να έρθει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Η μάνα μου εδώ είναι αλλά τι να την κάνει; Για να της μπει ο 

μισθός της; Δυστυχώς εκεί είναι τα προβλήματα.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει; 

Τελειώσατε κύριε Γαλάνη;  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Ναι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Οικονόμου.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα ήθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο, καλά είναι όλα αυτά 

που είπε, για να καταφέρουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να ασκήσουμε πίεση 

προς κάθε κατεύθυνση θα ήθελα να τον ρωτήσω αν έχει ενημερώσει τους 

Βουλευτές και τον Περιφερειάρχη και πώς σήμερα δεν είναι παρών εδώ ώστε 

να καταφέρουμε είτε να φτιαχτεί η Επιτροπή για να ασκηθεί η πίεση προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση, ακόμα και μάλιστα να κλεισθεί ένα ραντεβού με τον 

Υπουργό που είναι υπεύθυνο για τις Τράπεζες ή ακόμα και από την Τράπεζα 

της Ελλάδος για να βρεθεί καλύτερα η λύση. Τώρα με τα δεδομένα του κυρίου 

Γαλάνη ότι έκλεισε εντάξει, τότε να μην κάνουμε και καθόλου το θέμα προς 

συζήτηση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; Να απαντηθούν στο τέλος οι ερωτήσεις. Να 

κάνουμε τις ερωτήσεις λοιπόν τώρα και να έχουμε μία απάντηση γιατί δεν 

γίνεται με το διάλογο, είναι 22:00 η ώρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, δεν το 

συζητάμε αυτό αλλά να απαντηθούν μαζεμένα οι ερωτήσεις και να μην έχουμε 

μεταξύ τώρα. Ο κύριος Ξυπολιάς.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Κάποια θέματα είναι πολύ σοβαρά και δεν πειράζει, ας 

περάσουν και πέντε ώρες, ας φύγουμε από εδώ στις 3:00 το πρωί και 4:00. 

Είναι ένα θέμα σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να το δούμε 

εξίσου σοβαρά. Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης το οποίο στο παρελθόν έχει 

αποτελέσει προϊόν αν θέλετε συζητήσεων και θα έλεγα και πολιτικών 

παιχνιδιών από κάποιους τουλάχιστον, όχι από όλους. Κατηγορήθηκε η τότε 

Δημοτική Αρχή ότι έκανε συμφωνίες, υπήρξαν υπονοούμενα ότι γινόντουσαν 

συμφωνίες. Κατηγορήθηκε ότι έκανε κάποιες ενέργειες χωρίς συνολική 

έγκριση θα έλεγα, σε κάποια ραντεβού που πήγε, εν πάση περιπτώσει εγώ δεν 

στέκομαι σε αυτά, το πρόβλημα είναι υπαρκτό, θεωρώ ότι αυτοί οι τύποι μας 

δουλεύουν ψιλό γαζί, θα το πω έτσι απλά, το ίδιο περιστατικό έχει συμβεί στο 

Λουτράκι, η οποία Τράπεζα από το Αστυνομικό Τμήμα είναι 300 μέτρα, είναι 

δεύτερη φορά που έχει χτυπηθεί η Τράπεζα, η ίδια Τράπεζα η Πειραιώς, 
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παραμένει το Κατάστημα κανονικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα στην 

καθημερινότητα τους και ερχόμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 

τώρα, να μας πούνε τι; Ότι θα μπει το ΑΤΜ και κλείνει το Κατάστημα. Και ποιο 

θα είναι το όφελος; Κανένα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή 

τη στιγμή και θεωρώ τους δημότες δεν τους ενδιαφέρει αν ο Δήμος, αυτό 

είναι ένα μέσο πίεσης προς την Τράπεζα, αν θα πάρουμε αύριο το πρωί τις 

μισθοδοσίες και όλες τις συναλλαγές μας εμείς και τις πάμε σε ένα άλλο 

Τραπεζικό Οργανισμό. Τους δημότες τους ενδιαφέρουν να έχουν ένα 

Κατάστημα, διότι το επίπεδο του κόσμου και το αντικείμενο του κόσμου είναι 

αγροτικό, θα μπουν οι επιδοτήσεις αύριο το πρωί, θα πρέπει να έρθουν να 

κάνουν τη συναλλαγή, να μεταφέρουν χρήματα. Δεν είναι όλοι σαν εμάς, που 

κάποιοι τέλος πάντων χειρίζονται τα μέσα και μπορούν να κάνουν 

διαδικτυακές συναλλαγές και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι θα πρέπει Δήμαρχε 

έχουμε αργήσει λίγο, ήδη το πρόβλημα υπάρχει εδώ και τόσες μέρες που έχει 

συμβεί το περιστατικό αυτό το δυσάρεστο, έπρεπε να είχαμε κινηθεί πιο 

άμεσα, να είχαμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση να είχαμε πιέσει. Αυτό που 

είπε ο συνάδελφος εδώ ότι η απόφαση έπρεπε να ήταν Βουλευτές, 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι, άπαντες όλοι. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, 

μας καίει, καίει την τοπική κοινωνία. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ 

αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Γαλάνης ότι ωραία, όλοι γνωρίζουν 

ότι το τραπεζικό σύστημα συρρικνώνεται. Και λοιπόν τι έγινε; Δεν μας αφορά. 

Εμάς μας καίει εδώ πέρα το γίνεται. Ένας Δήμος με 10.000 κόσμο, τουριστική 

περιοχή δεν έχει ένα Κατάστημα. Ας είναι θυρίδα, δεν μας απασχολεί αυτό. 

Αυτός που θέλει να πάρει τα δάνεια ας πάει στο Ναύπλιο, ας πάει όπου αλλού 

θέλει. Έτσι κι αλλιώς δανειοδοτήσεις δεν γίνονται πλέον. Θεωρώ ότι θα πρέπει 

να το δούμε και απόψε αν θέλετε να πάρουμε μία απόφαση, οποιαδήποτε 

εμείς, εγώ προσωπικά θα τη στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις, δηλαδή θεωρώ 

ότι θα πρέπει το Κατάστημα να παραμείνει εδώ, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, 

πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Θα επανέλθω εάν χρειαστεί κάτι στη διάρκεια.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις.   

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Θέλω τοποθέτηση να κάνω, όχι ερώτηση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη ερώτηση; Κύριε Μαργιόλα σηκώσατε χέρι.  
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κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Θέλω τοποθέτηση να κάνω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσιλογιάννης, ερώτηση ή τοποθέτηση; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μαζί όλα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρήστε.  

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Όπως γνωρίζουμε όλοι οι Τράπεζες είναι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Η τελευταία που είχε μείνει κρατική ήταν η ΑΤΕ, την οποία οι 

δύο λεβέντες τότε Κυβερνήτες την εξαφάνισαν σε μία νύχτα. Δεν έχουμε άλλη 

καμία και δεν βρίσκω τον τρόπο που λέμε τώρα εδώ πέρα και συζητάμε να 

πιέσουμε. Ποια επιχείρηση να έρθει να κάνει εδώ πέρα; Θα πηγαίνεις δηλαδή 

στην επιχείρηση του Γιάννη, Γιάννη πήγαινε κάνε εκεί, στην επιχείρηση του 

Θανάση, Γιάννη πήγαινε κάνε έδρα στην Κίο ξέρω εγώ, κάνε μάρμαρα εκεί; 

Εγώ απορώ με όλα αυτά. Αν εσείς νομίζετε ότι οι Κυβερνήσεις πλέον από τη 

στιγμή που όλες τις Τράπεζες τις ιδιωτικοποίησαν εμείς μπορούμε τώρα να 

καθόμαστε να ασχολούμαστε με αυτά; Εγώ ένας που είμαι δεν πιστεύω ότι θα 

καταφέρουμε κάτι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν αρχίζω από αυτό που είπε ο κύριος Μαργιόλας. Ο 

κύριος Μαργιόλας επειδή είναι επιχειρηματίας παρότι αριστερών πεποιθήσεων 

είναι με το κεφάλαιο, δεν σκέφτεται ότι άμα πάρει την επιχείρησή του από 

εδώ και πάει στο Ναύπλιο και κόψουν όλα τα μαγαζιά να παίρνουν από αυτόν 

αναψυκτικά, θα το σκεφτεί να πάει στο Ναύπλιο. Εγώ αυτό λέω αν κάνουμε. 

Αυτή είναι η κίνησή μας. Εμείς που είμαστε αιμοδότες αυτής της επιχείρησης 

να τους δείξουμε ότι τόσα χρόνια τους στηρίζαμε και πρέπει να μας στηρίξουν 

και αυτοί. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω ποιο θα είναι αλλά δεν θα κάτσω να 

ακούσω τον κάθε επιχειρηματία να μου αναλύει ότι δεν πάει να τον ασφαλίσει 

ο χι που είναι ο Γιώργος Τσούλιας, ενώ του ασφαλίζει το μηχάνημα που 

υπέστη τη βλάβη; Δεν του ασφαλίζει τι; Τι ακριβώς δεν του ασφαλίζει; Το 

τζάμι που χτύπησε απέναντι στο Χρήστο; Να του πληρώσουμε εμείς το τζάμι. 

Γιατί αυτό ήταν κατεστραμμένο. Αύριο το πρωί λοιπόν θα πάνε να το 

ξαναχτυπήσουν το μηχάνημα. Και δεν φταίμε εμείς που θα το χτυπήσουν. Και 

επειδή κάποιοι εδώ μέσα κορόιδευαν κάποτε και βάσει και αυτών που είπε και 

ο Θανάσης ο Γαλάνης υπάρχουν νέας τεχνολογίας μηχανήματα, ας τα 
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πληρώσουν να τα δώσουν. Έτσι έλεγαν λοιπόν και στη Νέα Επίδαυρο θα σας 

το κλέψουν, το χτυπήσανε το μηχάνημα στη Νέα Επίδαυρο, το 

καταστρέψανε, δυστυχώς έμεινε ο κόσμος χωρίς μηχάνημα, τα λεφτά δεν τα 

πήρανε όμως. Γιατί αυτοί ήταν ιδιώτες και είχαν επενδύσει. Δεν τους έσωσε το 

Ελληνικό Δημόσιο, ήταν ιδιωτικά, γι’ αυτό χρεώνανε 3 ευρώ την προμήθεια, 

γιατί είχαν καλύτερα μηχανήματα. Εγώ λοιπόν λέω, καταρχάς να πω ότι δεν 

αργήσαμε, αμέσως μετά την κλοπή πήγα στη Διευθύντρια της Τράπεζας 

Πειραιώς, αμέσως την επόμενη μέρα μου έκλεισε ραντεβού και ήρθε εδώ ο 

περιφερειακός, ο οποίος μου είπε ότι δεν είναι στόχος της Τράπεζας να κλείσει 

το Κατάστημα Λυγουριού ξεκάθαρα και μάλιστα μου είπε στην Πελοπόννησο 

ποια ήθελαν να κλείσουν, δεν χρειάζεται τώρα να το συζητήσουμε, πάντως όχι 

εμάς και ό,τι ψάχνουν λύση, την οποία θα μου έλεγε μέχρι την Τετάρτη, 

προχθές δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα για την ασφάλιση του κτιρίου, 

εκεί κολλάνε και με πήρε λοιπόν την Πέμπτη και μιλήσαμε, τον πήρα και εγώ 

μάλλον και μιλήσαμε και του είπα ότι έμαθα αυτό και αυτό και μου είπε ότι 

ναι, αυτό φαίνεται ότι θα γίνει, δεν μας ασφαλίζουν, του εξήγησα ποιες θα 

είναι πιθανόν οι αντιδράσεις μας και είπαμε να τα ξαναπούμε. Εγώ λοιπόν 

σήμερα ήθελα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να νομιμοποιηθώ, να 

νομιμοποιηθούμε και να ξεκινήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει να 

ξεκινήσουμε για να παραμείνει το Κατάστημα. Από εκεί και μετά η ενημέρωση 

των τελευταίων και του Περιφερειάρχη μετά την απόφασή μας θα γίνουν, 

όμως αυτά τα είχαμε ξανακάνει και τα είχαμε ξανακάνει Τάσο και θυμάσαι και 

εγώ λέω να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Και το ψητό είναι συγκεκριμένο. 

Εννοείται, δεν το συζητάμε ότι πρέπει να γίνει πολιτική ενημέρωση. Βέβαια 

δεν σε βλέπει ο Υπουργός τώρα για το Κατάστημα της Τράπεζας, το είχαμε 

αντιμετωπίσει και την άλλη φορά αλλά δεν θέλω να πάω και στη λογική που 

λέει ο κύριος Γαλάνης να πούμε από μόνοι μας να γίνει αυτό το πράγμα. Να 

συζητήσουμε κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Αλλά στο τραπέζι όλα και εάν 

θέλετε μόλις κλειστεί το ραντεβού ή να κλειστεί εδώ ή να πάμε μία Επιτροπή, 

η οποία θα έχει και ανθρώπους από την Αντιπολίτευση, δεν έχω θέμα, κοινός 

είναι ο στόχος και να καταλάβουν και πιο ψηλά ότι σε αυτό το κομμάτι 

είμαστε ενωμένοι. Αυτό έχει σημασία.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να τοποθετηθείτε κύριε Μπουρδάκο; Ελάτε.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Πρώτα απ’ όλα να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη 

είναι ότι είμαστε σε ελεύθερη αγορά, σε καπιταλισμό, όποια επιχείρηση άμα 

θέλει ασφαλίζει, άμα δεν θέλει δεν ασφαλίζει, άμα θέλει κρατάει το κατάστημά 

της εδώ, άμα θέλει το παίρνει. Και να πούμε επίσης και για τους Βουλευτές 

που ακούστηκε, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι Βουλευτές του Νομού εδώ ό,τι 

ζητήσανε οι Τράπεζες βαρέσανε προσοχή. Από εκεί και πέρα το υποκατάστημα 

Λυγουριού της Τράπεζας Πειραιώς είναι μέρος των συνολικών σχεδιασμών 

στον τραπεζικό κλάδο. Ήταν μία ευκαιρία τώρα με το συμβάν, τα σχέδια 

αναδιαρθρώσεων των Τραπεζών περιλαμβάνουν κλείσιμο Καταστημάτων, 

μειώσεις μισθών, εντατικοποίηση της δουλειάς με απλήρωτες υπερωρίες, 

μειώσεις του προσωπικού με εθελούσια προγράμματα εξόδων. Γίνονται με 

σκοπό να θωρακιστούν οι Τράπεζες. Συνοδεύονται από μία σειρά μέτρα όπως 

είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η ψηφιοποίηση της εργασίας, η 

μείωση καρτών και δανείων με την ταυτόχρονη πίεση των λαϊκών νοικοκυριών 

για αποπληρωμή τους με την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασμών της α΄ 

κατοικίας. Στο στόχαστρο είναι και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις 

Τράπεζες με τις απολύσεις προσωπικού με οποιονδήποτε τρόπο. Το κλείσιμο 

Καταστημάτων, την εντατικοποίηση της εργασίας και της διεύρυνση των 

ελαστικών μορφών απασχόλησης. Στήριγμα σε αυτές τις επιλογές οι 

τραπεζίτες έχουν βρει την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και πιο 

πριν το ΣΥΡΙΖΑ που εκτός των άλλων έχουν προικίσει τις Τράπεζες με 

δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες του Ελληνικού λαού για να πετύχουν το 

στόχο των κεφαλαιοποιήσεων τους. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση 

των Τραπεζών αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία, θα μιλήσω μόνο για τα 

κίνητρα των Τραπεζών από τις προμήθειες, που επιβάλλουν τα τελευταία 

χρόνια στους πελάτες τους. Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τα έσοδά της από τις 

προμήθειες στη λιανική τραπεζική στα 289 εκατομμύρια ευρώ το 2018 από 

228 εκατομμύρια το 2016. Την ίδια στιγμή που μείωνε τα λειτουργικά της 

έξοδα από 2,1 δις ευρώ το 2016 σε 1,8 δις το 2018. Οι Τράπεζες συνολικά θα 

κερδίσουν το 2019 1,5 δις ευρώ από αυτές τις δουλειές. Η Λαϊκή Συσπείρωση 

παραμένει σταθερά ταγμένη στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
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εργαζόμενων της Τράπεζας όπως και στο πλάι κάθε εργατικού και λαϊκού 

νοικοκυριού που απειλείται από το σχεδιασμό του Τραπεζικού Κεφαλαίου. 

Καλεί το λαό να παλέψει ενάντια στην ερήμωση της υπαίθρου για να μην 

κλείσει και το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λυγουριό, στο σημερινό 

τρόπο ανάπτυξης που το χαρακτηρίζει αναρχία στην παραγωγή και 

ανισομετρία στην ανάπτυξη, πλήττονται ιδιαίτερα οι αγροτικές περιοχές, όπως 

ήταν δηλαδή …της Αγροτικής η Πειραιώς εδώ, οι περιοχές που βρίσκονται 

μακριά από τα αστικά κέντρα. Κοντά σε αυτά πρέπει να προστίθεται και η 

αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέστρεψε κυριολεκτικά 

τα βασικά όπλα της περιοχής μας που ήταν η γεωργία και κτηνοτροφία. Αυτή 

η πολιτική δεν παίρνει από μερεμέτια, πρέπει να ανατραπεί. Χρειάζεται τώρα οι 

εργαζόμενοι αγρότες να συγκροτήσουν τη δικιά τους λαϊκή συμμαχία, να 

συμπορευτούν με το συνεπές Ταξικό Εργατικό Κίνημα στον αγώνα για έναν 

άλλο δρόμο ανάπτυξης έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα μέσα 

παραγωγής θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία, το κράτος θα μπορεί να σχεδιάζει, 

να παίρνει επενδυτικές πρωτοβουλίες, να ενισχύει δράσεις, να αξιοποιεί τα 

πλεονεκτήματα της περιοχής, να προστατεύει την ντόπια παραγωγή. 

Εναντιωνόμαστε στο κλείσιμο της Τράπεζας. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ για το θέμα τοποθετούμαι ως εξής. Πρέπει, είναι 

ένα θέμα, ανάθεμα. Γιατί μία κοινωνία άμα δεν έχει την Τράπεζα, δεν έχει το 

Ταχυδρομείο, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο και μιλάμε για το Δήμο το δικό 

μας που έχει πολλές πλευρές. Η μία είναι ο τουρισμός, από το συνάλλαγμα, 

μέχρι ό,τι χρειαστεί ο ξένος, ο επισκέπτης. Από τους αγρότες που είναι πολλοί 

και παίρνουν τις επιδοτήσεις, τις οποίες εκμεταλλεύεται η ίδια η Τράπεζα. Η 

ίδια η Τράπεζα που είναι εδώ. Αυτό το αγνοεί. Παίρνει τόκους η Τράπεζα, 

παίρνει τόκους για τα λειτουργικά της και δεν μπορεί να πληρώσει τι, τους 

τρεις υπαλλήλους; Εγώ θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες 

ενέργειες και προσεχτικές. Να τεκμηριωθεί δηλαδή γιατί πρέπει να είναι η 

Τράπεζα στο Λυγουριό τεκμηριωμένα. Είναι δύο στην Ερμιόνη, αυτός είναι ο 

πληθυσμός και τι λύνει. Το κοινωνικό πρόσωπο που είπε ο Δήμαρχος. Θα 

πρέπει να βγει μία Επιτροπή, να τα τεκμηριώσει όλα αυτά, δύο άτομα, τρία, 
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που θα ασχοληθούν με το θέμα συγκεκριμένα, αναλυτικά, να κάνουν 

προγενέστερα επαφές με άλλα Ιδρύματα, γιατί τα μαθαίνουν μεταξύ τους 

αυτοί. Και να φτάσει και στον Υπουργό Οικονομικών. Τι θα λύσω εγώ το 

πρόβλημα της Τράπεζας; Την πληρώνω την Τράπεζα για να μου λύσει το 

πρόβλημα το δικό μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο. Άρα αυτή η Επιτροπή 

θα πάει να δει το Βουλευτή, έχουν ενημερωθεί οι Βουλευτές της Αργολίδας; 

Θα πάει η Επιτροπή αυτή η εξουσιοδοτημένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, να 

πάει να τους βρει τι άποψη έχουν για να κριθούν και αυτοί για την άποψή 

τους, η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης και μετά να έρθουμε να δούμε τι 

κινήσεις θα κάνουμε με δεδομένου ότι αυτή η Επιτροπή πέρα από το βάρος 

που θα έχει, θα έχει και τη συμπαράσταση όλων και των δημοτών. Δηλαδή το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κινητοποιήσει όποιες δυνάμεις 

είναι σε οποιαδήποτε φάση αυτής της εξέλιξης για να είναι παρόντες και 

μπορεί να το κάνει. Είναι εύκολο να το κάνει αλλά θα πρέπει να γίνουν 

προσεχτικά και στοχευμένα βήματα ενημέρωσης προς τους φορείς που 

ασχολούνται με τα κοινά, να ξέρουν οι πολίτες δηλαδή, δεν έφταιγε ο 

Βουλευτής ή ενδιαφέρθηκε και πήγαμε στον Υπουργό Οικονομικών και 

δεσμεύτηκε, να αναζητήσουμε και Ιδρύματα Τραπεζικά έξω από τις Τράπεζες 

τις συστημικές γιατί αυτοί έχουν ένα στόχο, υπάρχει δυνατότητα τέτοια. 

Τέλος πάντων, η Επιτροπή μπορεί να δει 10 πράγματα. Αυτή είναι η πρόταση 

και τοποθέτηση η δική μας γιατί δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Γιατί 

χάνοντας αυτό, τώρα ζητάει από τον πατέρα μου ας πούμε να πάει να 

δουλέψει το μηχάνημα τώρα; Και πάει στο μηχάνημα και υπάρχει η βοήθεια 

του υπαλλήλου στις Τράπεζες του Ναυπλίου και δεν σου δείχνει, σου λέει το 

θα κάνεις γιατί; Γιατί αν σου δείξει θα φύγει από τη θέση του και αυτός, θα 

μείνει το μηχάνημα μόνο. Έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη δηλαδή και δεν μας 

ενδιαφέρει η Τράπεζα. Ποια Τράπεζα είναι δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, 

αυτή είναι η τοποθέτηση μου και νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να 

κάνει προσεγμένα βήματα να μην χαθεί η ιστορία. Γιατί μετά θα λέμε ότι 

εντάξει, η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση αλλά δεν κάναμε και τίποτα, να 

έχουμε κάνει τα πάντα σ’ αυτό το θέμα.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω λίγο ότι είναι πραγματικά πολύ ωραία όλα αυτά που 

ακούγονται γιατί ποιον έχεις παρακαλέσει ας πούμε όταν τον παρακαλάς να 

μένεις δύο μέρες ανοιχτά, να μείνει μία μέρα, δηλαδή πάμε να παρακαλέσουμε 

κάποιον να μας εξυπηρετήσει.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και τις δύο μέρες όλος ο κόσμος της Επιδαύρου είναι 

εκεί, δεν προλαβαίνει να κάνει τη συναλλαγή και φεύγει να πάει στο Ναύπλιο. 

Γιατί; Γιατί είναι 100 άτομα μπροστά του.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή και αυτό που γίνεται πάντως με 

το να παρακαλάς για να μείνουν δύο μέρες ανοιχτά και να έχεις από τις 5:00 η 

ώρα τους παππούδες έξω και τις γιαγιάδες να περιμένουν, να μπαίνεις μέσα, 

να βρίζονται μεταξύ τους, να αλληλοκατηγορούνται μεταξύ τους κλπ είναι 

κατάντια για το Δήμο μας. Το ΑΤΜ τώρα ως προς την άλλη μεριά υπάρχει και 

να πάμε τώρα στον κάθε συνταξιούχο να του λέμε πήγαινε να πάρεις με την 

κάρτα σου τα λεφτά και πάλι δεν εξυπηρετεί. Ή θα εξυπηρετήσει 

μεμονωμένους. Εγώ πάντως έχω δει ότι εδώ στο Ταχυδρομείο υπάρχει 

Eurobank, η οποία εξυπηρετεί στις καταθέσεις και στις αναλήψεις. Βέβαια δεν 

κάνει όλες τις διατραπεζικές συναλλαγές. Όμως μεμονωμένα τόσο ανάληψη 

όσο και κατάθεση μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις μεταφορά 

χρημάτων, δεν μπορείς να κάνεις διάφορα τέτοια. Δεν έχω τίποτα με την 

Eurobank, απλά λέω ότι υπάρχει και μπορεί να εξυπηρετήσει. Ας το δούμε και 

εκείνο μην τυχόν μπορεί μέσα από το Ταχυδρομείο να γίνει κάτι, που ήδη 

στεγάζεται εδώ πέρα στο Δήμο μας, ήδη πληρώνει ενοίκιο, ήδη έχει 

υπαλλήλους, ήδη έχει φορτωμένο το πρόγραμμα στους λογιστές, εν πάση 

περιπτώσει να παρακαλάμε μία Τράπεζα έλα, έλα γιατί εμείς σε θέλουμε και 

εμείς σε θέλουμε, στο τέλος υπάρχουν διάφορα που λέγονται και παροιμίες γι’ 

αυτά. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα να στηθούμε απέξω από την Τράπεζα και να 

φωνάζουμε έλα εδώ, έλα εδώ, δυστυχώς από ό,τι βλέπω, το μόνο που 

κάνουμε είναι να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Κύριε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Λοιπόν να προτείνω τότε στην λογική που είπε ο 

κύριος Τσιλογιάννης άμα θέλετε να φτιάξουμε μία ομάδα, η οποία αμέσως 

δηλαδή είναι σήμερα Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή να έχει βγάλει ακριβώς 

το τι θα κάνουμε, σε αυτή την ομάδα θεσμικά και μόνο μπαίνω εγώ 
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επικεφαλής, προτείνω τον Χρήστο το Μαγγέλη, τον Αλέκο τον Τσιλογιάννη, το 

Θανάση το Γαλάνη. Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι άλλο. Έχει σημασία να είναι οι 

επικεφαλείς, ο Χήστος καταλαβαίνετε επειδή υπάρχει περίπτωση να λείπω δύο 

μέρες με αντικαθιστά γι’ αυτό το κομμάτι. Θέλετε κάτι άλλο; Δεν θα πάρουμε 

καμία απόφαση που θα έχει ουσία, εντάξει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Να βάλουμε και τον Ναπολέοντα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλει να μπει, αφού είδες κατευθείαν τον πήγα εκεί και 

σήκωσε χέρι. Απλώς αυτό που πρέπει να βγει σήμερα από την απόφαση.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Σε παρακαλώ Δήμαρχε συγγνώμη τώρα γιατί βγαίνω έξω από 

τα ρούχα μου. Το να έρχεσαι εδώ, να διαβάζεις μία σελίδα ολόκληρη, είσαι 

επικεφαλής συνδυασμού, να παίρνουμε μία απόφαση να πάμε για την Τράπεζα 

και να μου λες δεν θέλω, να έρθεις να πεις την άποψή σου… 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Μα έχω διαφορετική άποψη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αυτή την άποψη που έχεις να την φέρεις στην Επιτροπή.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν θέλω να μπω στην Επιτροπή.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να τελειώσει, για να είναι ολοκληρωμένη αυτή η 

απόφαση λέω λοιπόν ότι σήμερα έως την Παρασκευή η Επιτροπή αυτή θα έχει 

πάρει αποφάσεις συγκεκριμένες για δυναμική αντίδραση με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται στο κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς. Και εκεί θα κάτσουμε και θα 

τα συζητήσουμε όλα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία του θέματος. Υπέρ της 

εισήγησης του Δημάρχου τάσσονται όλοι;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εγώ ψηφίζω τη δική μου πρόταση, αυτό που είπα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός τον κύριο Μπουρδάκο άρα ψηφίζουν όλοι την πρόταση 

του Δημάρχου εκτός τον κύριο Μπουρδάκο, ο οποίος έχει καταθέσει τη δική 

του πρόταση. Τη διάβασε προηγουμένως.        

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : « Τροποποίηση της 167/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Επιδαύρου περί  “Υποβολής πρότασης με τίτλο 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
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εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» 

στην Πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των δήμων»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα αφορά στην «Τροποποίηση της 167/2019 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου περί  “Υποβολής πρότασης με 

τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» στην 

Πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων» 

      Με την 167/23-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου, 

αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση της πράξης 

με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου» προϋπολογισμού 36.000,00 € πλέον ΦΠΑ στο 

Πρόγραμμα «Φιλόδημος II», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».  

      Με την από 28/1/2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία το Τμήμα 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠΔΕ του 

Υπουργείου Εσωτερικών, μας ενημερώνει ότι “κατόπιν αιτήματος του Δήμου 

Επιδαύρου για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ του 

προγράμματος Φιλόδημος II ( Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ στα σχολεία), 

σας γνωρίζουμε ότι η πρότασή σας δεν είναι ορθή, καθώς παρουσιάζεται 

υπέρβαση στον αριθμό των σχολείων που αιτείστε χρηματοδότηση, σε σχέση 

με τα οριζόμενα του Παραρτήματος ΙΙ της ανωτέρω πρόσκλησης. Παράλληλα 

θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε 

το ποσό που θα αναφέρεται σε αυτήν να ταυτίζεται με το αιτούμενο ποσό του 

νέου τεχνικού δελτίου…..”. 

      Προτείνουμε την τροποποίηση της 167/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Επιδαύρου,  
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α) ως προς τον τίτλο της πρότασης στο ορθό “Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες 

του Δήμου Επιδαύρου” και  

β) ως προς τον προϋπολογισμό της πρότασης και την διόρθωση αυτού στο 

ποσό των 26.000,00 € πλέον ΦΠΑ  

       Κατά τα λοιπά θα ισχύει ως έχει η  167/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Ενημερωτικά, η πρόταση περιλαμβάνει 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΜΠΑ WC 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Χ Χ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ  Χ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ Χ Χ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ Χ Χ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΙΝΑΣ Χ Χ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΑΙΝΑΣ Χ Χ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Χ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ Χ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Χ Χ 

 

 

Κύριε Δήμαρχε θέλετε κάτι να πείτε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω ότι η απόφαση που είχαμε πάρει η προηγούμενη, 

μάλλον η πρόσκληση είχε κάποια μέγιστα έτσι σημεία που μπορούσαν να 

μπουν και μας γύρισε πίσω. Αυτό που βγάλαμε για να πάμε σ’ αυτό είναι όλο 

το σχολείο της Αρχαίας Επιδαύρου, το οποίο έχει και ράμπα και WC ΑΜΕΑ, το 

1ο Νηπιαγωγείο του Λυγουριού γιατί βγάλαμε τη ράμπα από το 1ο 

Νηπιαγωγείο γιατί εξυπηρετείται από τη ράμπα του Δημοτικού, κρατήσαμε το 

WC και βγάλαμε και τη ράμπα από το Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου γιατί 

εξυπηρετείται από τη ράμπα του Δημοτικού πάλι Αγίου Δημητρίου. Άρα λοιπόν 

με λίγα λόγια σε όλα τα σχολεία θα υπάρχει ράμπα και WC, αφαιρέσαμε 

βέβαια αυτά που δεν μπορούσαμε λόγω πλήθους να βάλουμε. Να πω ότι 

μακάρι να μπούμε αλλά εντάξει τα χρήματα που δίνουν είναι για γέλια, δεν 

φτάνουν. Και να δεσμευτούμε ότι όπου αλλού χρειαστεί να κάνουμε κάτι για 
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την προσβασιμότητα των παιδιών σαν Δημοτικό Συμβούλιο να ξέρετε ότι θα 

το κάνουμε και να το γνωρίζουν και οι πολίτες, πάμε τώρα να μπούμε στο 

πρόγραμμα και μετά θα ολοκληρώσουμε αν χρειαστεί κάτι ακόμα. Πάντως τα 

Δημοτικά και το Γυμνάσιο και το Λύκειο θα είναι καλυμμένα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση; Ο κύριος Γαλάνης.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Εγώ έχω να πω ότι δεν συζητάμε καν πρόταση, αν δεν είχε 

δοθεί η παράταση θα το είχαμε χάσει σήμερα, δεν θα το συζητάγαμε αυτή τη 

στιγμή εδώ γιατί έχουμε πάρει μία απόφαση από 23/10ου με προθεσμία 

κατάθεσης 31/12ου, δεν κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα με ποια έννοια; Με 

βάση τα στοιχεία που μου έχουν δοθεί στο θέμα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 28/1ου ήρθε η απάντηση.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Το ξέρω. Και τι λέει για να δούμε αυτό που λέτε; Έρχεται και 

γυρίζει ουσιαστικά πίσω, είδα σε κάποιο σημείο ότι είναι, κάπου το έχω 

σημειώσει δεν έχει σημασία, δεν ήταν σωστός ο φάκελος. Αυτό έλεγε. Δηλαδή 

και αυτό συζητάμε. Ότι συντάξαμε ένα τεχνικό δελτίο πάλι στο πόδι, πάλι 

πρόχειρα. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει μία εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Να μαζευτούμε λίγο γιατί είναι λυπηρό να ξανάρχονται και να ξανάρχονται 

αποφάσεις, γιατί; Γιατί έρχονται τελευταία ώρα και στο τρέξιμο. Θα μπορούσε 

και όταν πήραμε στις 23/10ου την απόφαση, είχαμε χρόνο, να τα μαζέψουμε, 

να τα φτιάξουμε. Δηλαδή κάθε λίγο κάθε φορά σε κάθε Συμβούλιο έχουμε και 

κάτι παλιό. Γιατί; Γιατί δεν το κάναμε καλά. Είναι αυτό που διαφωνούσαμε και 

φιλονικούσαμε με τον κύριο Μαγγέλη προχθές, λέει είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι, 

μέσα στα πλαίσια είμαστε τούτη την ώρα. Εγώ δεν είπα για παρανομίες. Εγώ 

είπα ότι δεν μαζευόμαστε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό η ευθύνη είναι 

δική σου πρώτα Δήμαρχε και μετά των συνεργατών. Εσύ δίνεις το τελευταίο 

ο.κ. για τα Συμβούλια και όχι ο Πρόεδρος τώρα, ξέρουμε πώς λειτουργεί 

γενικότερα μία Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εγώ θα κάνω ερώτηση. Στην αρχή ήταν 36.000 και τώρα 

είναι 26.000; Αυτό είναι η 1η ερώτηση. Και η 2η ερώτηση που θέλω να κάνω 

είναι εδώ σύμφωνα με την απάντηση εμείς είχαμε βάλει όλα τα σχολεία και 

μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα σχολεία; Και γιατί μας το είπαν 
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αυτό; Γιατί δεν μπορούσαμε δηλαδή να βάλουμε; Επίσης θέλω να πω ότι αυτά 

που είπε, την εισήγηση για τα σχολεία δεν την έχουμε. Απλά το λέω. Εγώ δεν 

την πήρα τουλάχιστον.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εγώ θέλω να πω ότι η Τεχνική Υπηρεσία έχει δύο άτομα. Με 

αυτούς δουλεύουμε. Εάν θέλετε να δίνουμε όλες τις δουλειές έξω να τις 

δίνουμε. Αυτούς έχουμε με αυτούς δουλεύουμε. Το πόσο καλοί είναι ή αν 

κάνουν λάθη, όταν είναι δύο άτομα και δουλεύουν  θα κάνουν και λάθη. Δεν 

ήταν ότι βγήκε διαφορετική τώρα, είχε γίνει λάθος στην πρώτη που είχε βγει 

στο πρόγραμμα. Δεν την είχαν διαβάσει σωστά οι τεχνικοί μας.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Συμφωνούμε. Εδώ μιλάει για 500 ευρώ για ράμπες και 

2.000…2.500, πόσο είναι, για χώρους υγιεινής. 500 και 2.500, 3.000. Το θέμα 

δεν είναι ότι, 3.000 φτάνανε να πάμε σε όλα τα σχολεία.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Όχι.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Όχι. Δεν είναι έτσι. Υπήρχε αριθμός συγκεκριμένος, έτσι το 

σκεφτήκανε οι δικοί μας, συγκεκριμένος για ράμπες, συγκεκριμένος για WC. 

Δεν μπορούσες να τους ξεπεράσεις. Αυτό δεν το έκαναν οι δικοί μας και 

έβαλαν τις ανάγκες όλες, έχουμε 8 σχολεία, να βάλουμε και στα 8 ή στα 9. 

Έτσι κάνανε γι’ αυτό επεστράφη. Αυτή είναι η απάντηση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει δίνω ένα δίκιο στον κύριο Γαλάνη ότι μπορούσε να 

γίνει πιο νωρίς. Βέβαια να σας πω κάτι; Ότι η απάντηση του Τμήματος των 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ήρθε 28/1ου και ήρθε γιατί είχε παρθεί η 

παράταση, άρα θα ερχόταν πιο νωρίς αν ήταν, το διορθώσαμε αμέσως, δεν 

υπάρχει ζήτημα. Σ’ αυτό που ρώτησε, τι ρωτήσατε κύριε Μπουρδάκο; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Άμα τα λεφτά είναι λιγότερα τώρα, γιατί είναι λιγότερα; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίζει το πρόγραμμα μέγιστο αριθμό έργου ραμπών ή WC, 

ορίζει το πρόγραμμα ποιος θα είναι ο μέγιστος αριθμός, δεν μπορεί να είναι 

αυτός που βάλαμε εμείς, εμείς τα βάλαμε όλα. Είναι μείον δύο τέλος πάντων, 

μείον δύο ράμπες και μείον ένα WC. Τώρα ποιος το επιτάσσει αυτό εντάξει, το 

πρόγραμμα είναι έτσι.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως και τα χρήματα, τα οποία δίνουν, για παράδειγμα για 

να φτιάξεις 500 ευρώ ράμπα, δεν σου φτάνει ούτε κάγκελο να βάλεις. Δηλαδή 

μιλάμε ως προς την Επιτροπή αλλά και αυτοί που βγάζουν τα χρήματα, στο 

Λυγουριό για παράδειγμα για να φτιάξεις ράμπα για να κατέβει κάτω εκεί που 

είναι εδώ και χρόνια οι τουαλέτες, θέλεις τουλάχιστον 15 μέτρα ράμπα. 15 

μέτρα ράμπα με 500 ευρώ δεν φτάνεις ούτε τη μελέτη να κάνεις. Είναι για να 

γελάς. Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να πω γενικότερα ότι αυτά τα 

προγράμματα θέλουν και εξειδικευμένους. Το δεύτερο είναι ότι στην απόφαση 

έχουμε πάρει ότι τα υπόλοιπα θα τα καλύψουμε με ιδίους πόρους. Εγώ θα 

συμφωνήσω. Λέω όμως η προετοιμασία, γι’ αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο 

πολλές φορές ζητάμε τεχνική μελέτη, όχι για να μας πείτε πού θέλετε να τα 

φτιάξετε, περισσότερο να το δούμε γιατί θα παρατηρήσουμε κάτι και εμείς, 

όσο μπορούμε να παρατηρήσουμε ή δεν θα το δούμε. Καλό θα είναι δηλαδή 

να προετοιμάζεται ένα τέτοιο θέμα όταν αφορά χρήματα που έρχονται απέξω 

σε προγράμματα και το ΕΣΠΑ το επόμενο που θα έρθει θα το αναλύσουμε 

ακόμα περισσότερο. Δεν είναι όλοι, δεν μπορούν να κάνουν όλοι την ίδια 

δουλειά. Και φέρνω παράδειγμα τα έργα του …το 2006…2005. Κατατέθηκαν 

από την Υπηρεσία του Δήμου και χάθηκαν και τα τέσσερα. Ξαναβγήκε η 

πρόσκληση, αναθέσαμε 15.000, ο ίδιος προϋπολογισμός, τα ίδια έργα, 

περάσανε και τα τέσσερα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε. Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς είχαμε τοποθετηθεί και την προηγούμενη φορά, 

αυτό το έργο είναι αναγκαίο για το Δήμο, είναι χρήσιμο, δεν διαφωνεί κανείς 

σ’ αυτό πιστεύω, από εκεί και πέρα η χρηματοδότηση έχουμε διαφωνία, εμείς 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι χρηματοδότηση κατευθείαν από το κράτος γι’ 

αυτές τις υπηρεσίες και πόσο μάλλον δηλαδή για τα σχολεία, δεν θα έπρεπε 

καθόλου να εμπλέκεται ο Δήμος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κάνανε μόνο και 

από αυτά που λέτε εσείς για τα ποσά, ότι το κάνουν μόνο για να πούνε ότι το 

κάνουν, καθώς τα ποσά δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες και 

τοποθετούμαστε με συγκεκριμένη πρόταση να γίνει το έργο αλλά με 

χρηματοδότηση κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση του συγκεκριμένου 

θέματος. Είμαστε όλοι υπέρ εκτός τον κύριο Μπουρδάκο, ο οποίος καταθέτει 

τη δική του πρόταση.          

 
 

ΘΕΜΑ 3ο : « Υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης 

βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονα Προτεραιότητας: 14 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα αφορά στη «Υποβολή πρότασης με τίτλο 

«Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου», στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονα Προτεραιότητας: 14 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»». 

      Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" με την 

αρ. πρωτ. οικ. 6335/28.06.2019 και κωδικό 14.6i.26.2-4.1 πρόσκληση με τίτλο 

«Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων», καλεί μεταξύ άλλων τους Δήμους για 

την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του 

Άξονα Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

      Ο Δήμος Επιδαύρου στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης 

προτίθεται να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο  

«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου».  

      Εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για  
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α) την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων 

Δήμου Επιδαύρου» και 

β) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης στο πλαίσιο 

της με αρ. πρωτ. οικ. 6335/28.06.2019 και κωδικό 14.6i.26.2-4.1 πρόσκλησης 

με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του Άξονα Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

      Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είχαμε ξαναπεί ότι θα κάναμε πρόταση για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πήρε παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2020, πλην 

όμως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και γι’ αυτό το βάλαμε σήμερα. Το 

Γραφείο που ετοιμάζει την πρόταση έχει προχωρήσει γιατί ήταν μέχρι 2/3ου 

δηλαδή να το φτιάξουμε, προχωράμε άμεσα, πιστεύω ότι το πρώτο 10ήμερο 

του Μάρτη θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε. Ο στόχος της πρότασης είναι 

να πάμε σε οικιακή κομποστοποίηση, οικιακή κομποστοποίηση, αγοράζοντας 

οικιακούς κάδους όπως έχει το πρόγραμμα, τους οποίους σε πρώτη φάση θα 

δώσουμε σε καταστήματα που έχουν μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων τέτοιου 

είδους και σε κάποιες οικίες οι οποίες θα μας το ζητήσουν. Βέβαια θα 

υπάρχουν προωθητικές ενέργειες γιατί αυτό έχει σημασία, να γίνει κτήμα μας, 

είναι εύκολο να κάνεις να διαχειριστείς τα βιοαπόβλητα εδώ στο Δήμο μας, ο 

οποίος είναι ένας επαρχιακός Δήμος και όλοι έχουμε κτήματα και μπορούμε να 

τα διαχειριστούμε, αυτό που θέλουμε είναι η ευαισθητοποίηση και το επόμενο 

κομμάτι, το οποίο πάλι θα είναι μέσα στη μελέτη, θα είναι οι κλαδοτεμαχιστές. 

Θα δούμε το ύψος συγκεκριμένο που μπορούμε να πάρουμε για τους 

κλαδοτεμαχιστές, θέλουμε να πάρουμε ένα καλό μηχάνημα ή δύο, που θα μας 

λύσουν και αρκετά προβλήματα γιατί θα μπούνε σε συγκεκριμένους χώρους 

και θα μας λύσουν αρκετά προβλήματα. Αυτό που σήμερα παίρνουμε είναι η 

βούληση για να υποβάλλουμε πρόταση, γίνεται με Γραφείο, το οποίο 

πληρώνεται από το πρόγραμμα και νομίζω ότι μέχρι τις 10 Μάρτη θα είμαστε 

έτοιμοι να υποβάλλουμε.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η πρόταση θέλει σαράντα εγκρίσεις…(εκτός 

μικροφώνου) 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθήνα 31/1/2020 τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή 

προτάσεων. Τροποποιεί λοιπόν 30/9ου ημερομηνία λήξης υποβολής 

προτάσεων, τροποποιεί από 2/3/2020 ώρα 11:00 σε 30/9/2020 ώρα 11:00.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα περίμενα Δήμαρχε να εξηγήσεις την κομποστοποίηση 

τα αποτελέσματά της και τον τρόπο. Και όσον αφορά τη νομοθεσία για τους 

κλαδοτεμαχιστές και τα υπόλοιπα θα συμφωνήσω. Αν και αυτό είναι 

αποσπασματικό. Θα πρέπει να καταλήξουμε σαν Δήμος ολοκληρωμένη 

διαχείριση, τι θα κάνουμε με τα οργανικά, με τα ανακυκλώσιμα, με τα 

κλαδέματα και να το εντάξουμε κάπου. Ο ΦΟΔΣΑ τι λέει; Δηλαδή βγάζουν ένα 

πρόγραμμα αυτοί, ξέρουν τις αλλαγές που γίνονται στους φορείς αυτούς και 

βγάζουν εκεί, δίνουν παράτα και σου λέει και 40 δικαιολογητικά, γιατί είναι 

ΕΣΠΑ, δεν είναι ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα 

αυτό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως η άλλη λύση κύριε Τσιλογιάννη ήταν να πάμε σε 

τρίτη γραμμή. Εγώ θεωρώ οικονομικά ότι και η δεύτερη γραμμή μας έχει 

ζημιώσει πάρα πολύ και το έχουμε συζητήσει και πάλι. Οι γραμμές, εννοώ τα 

απορριμματοφόρα για να καταλάβουμε τι λέμε, το να βάλεις καφέ κάδο και να 

ξεκινήσεις μετά την ίδια διαδικασία, καινούριο απορριμματοφόρο, καινούριο 

προσωπικό, άλλη γραμμή, ίσον μείον 150.000. Και όταν αναμένεται, εντός 

εισαγωγικών, να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση και προς τα εκεί οδεύει η 

Πελοπόννησος… 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τελευταίο στάδιο είναι αυτό κομποστοποίησης αλλά να 

ξέρουμε και την ολοκληρωμένη διαχείριση. Να είναι όχι με κατεύθυνση σαν 

Δήμος πού πάμε;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ολοκληρωμένη διαχείριση εγώ σας έχω δώσει ό,τι 

μου έχει έρθει, δεν έχω κάτι παραπάνω και αύριο η Γεωργία εκεί που θα πάει 

θα πρέπει και στις 3 του μήνα που θα κάνουμε τη συνάντηση θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί ο Δήμος ο δικός μας με 

ανακύκλωση, με μπλε κάδο να ψάχνει να βρει πού θα πάει τα σκουπίδια του 
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χρόνου, αν έχει γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση. Ή γίνεται ολοκληρωμένη 

διαχείριση ή συνεχίζουμε όπως είμαστε. Θα πρέπει να είναι ένας αποδέκτης. 

Εντάξει, τέλος πάντων. Η κομποστοποίηση είναι ένα άλλο κομμάτι, αυτό που 

πρακτικά …σε εμάς, είναι η μείωση των απορριμμάτων αν περάσει αυτό και 

γίνει κτήμα των δημοτών μας, η μείωση των απορριμμάτων, άρα και η μείωση 

του κόστους.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι θα κερδίσει για να το κάνει; Γιατί εδώ επειδή είμαστε 

επαρχιακός Δήμος τι θα συμβαίνει ας πούμε; Εγώ έχω τώρα έχω τέτοια 

οργανικά απόβλητα. Σκοτώνονται ποιοι θα τα πάρουν γιατί έχουν κότες, έχουν 

αυτά, έχω δύο- τρεις και τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα προλάβει να τα 

πάρει. Μετά τι αποτέλεσμα θα έχω με το να λειτουργήσω έτσι; Και αφορά 

όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής, πέρα από τα οικιακά. Φαντάσου το 

οικιακό τώρα που θα βγάζει ξέρω εγώ ένα πιάτο οργανικών.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς που τα δίνετε δεν θέλουμε να μπείτε στο πρόγραμμα. 

Αυτός που δεν τα δίνει θέλουμε να μπει, αυτός που τα πετάει μας ενδιαφέρει. 

Εσείς που κάνετε ουσιαστικά κομποστοποίηση μόνος σας, αυτό κάνετε. Είναι 

απλά άλλος ο όρος. Εσείς κάνετε ανακύκλωση μόνος σας. Εμείς θέλουμε να 

μπούνε αυτοί που δεν τα δίνουν κάπου, για να μπορέσουμε να πέσουμε 

χαμηλά στα τονάζ και να ξέρουμε τι θα πληρώσουμε. Γιατί 500 τόνοι 

παραπάνω σκουπιδιών με έναν πρόχειρο υπολογισμό που λέει και ο φίλος μου 

ο Μπουρδάκος θα είναι 50.000-60.000, δεν είναι μικρό το ποσό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε. Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Συγγνώμη, θέλω μία διευκρίνιση. Τα χρήματα από πού θα 

τα πάρουμε; Το Ταμείο Συνοχής είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Από ό,τι άκουσα από το Δήμαρχο η μελέτη θα γίνει από το 

Γραφείο αυτό που πληρώνεται από το πρόγραμμα , που πληρώνεται από το 

ίδιο το κομμάτι. Για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και όλο αυτό το κομμάτι 

να δούμε ποιο είναι το ύψος των αποβλήτων που έχουμε, τι θα κερδίσουμε, τι 

θα χάσουμε, τι έχουμε, είμαστε ένας επαρχιακός Δήμος, ξέρουμε όλοι ότι η 

κότα, η κατσίκα, το ρέμα, δέχεται όλα αυτά τα κομμάτια μέσα και τελείωσε η 

υπόθεση. Εγώ η πρότασή μου είναι, ναι, από ό,τι και το πρόγραμμα λέει ότι 
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παίζει ρόλο η προτεραιότητα κατάθεσης, επειδή ανοίγει 2 Μαρτίου και κλείνει 

30/9ου να πάμε σε μία πρόχειρη δική μας μελέτη, με τις δικές μας Υπηρεσίες, 

με κάποιο συνεργάτη, να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι της κομποστοποίησης 

και οτιδήποτε άλλο είναι πού βαδίζει, πού πάει. Ξέρω ότι το ’13 ή το ’14 είχαμε 

καταθέσει μία άλλη πρόταση, πάλι για την ίδια ιστορία. Δεν ξέρω πού 

βρίσκεται η τύχη αυτής της πρότασης, δεν ξέρω αν τη βρήκατε, δεν ξέρω εάν 

την έχετε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στα απαιτούμενα η πρόσκληση στη 

σελίδα 9 αναφέρει: «Απόφαση του αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου για την 

απόσυρση αίτησης χρηματοδότησης που έχει υποβληθεί σε προηγούμενη 

πρόσκληση του ΕΣΠΑ ’14-’20 και αφορά φυσικό αντικείμενο της 

προτεινόμενης πράξης ή αντίστοιχη δήλωση του εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου αν απαιτείται και η απόφαση 

απόσυρσης είναι δυνατόν να περικλείεται στην απόφαση πάλι του αρμοδίου 

Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της αίτησης». Επειδή η κατάθεση της 

πρότασης αυτής θα γίνει στην ίδια Υπηρεσία που είχε πάει και η προηγούμενη. 

Εγώ πιστεύω ότι θα πάει στο ίδιο και επειδή είναι εκεί που είναι, έχει κλείσει 

αυτός ο φάκελος; Έχει κλείσει ή θα τον βρούμε εκεί και θα πρέπει να πάρουμε 

παράλληλα με την απόφαση τη σημερινή, να αναφερθεί σε κάποιο σημείο ότι 

πάμε στην απόσυρση της προηγούμενης αίτησης και μπαίνουμε με την 

καινούρια; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή το ρώτησα και εγώ γιατί με απασχόλησε, το Γραφείο 

που μίλησα το έψαξε, μου είπε ότι είναι στο ’07-’13, δεν μας κολλάει. Γιατί δεν 

ήταν τίποτα να πάρουμε μία απόφαση ακόμα.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Όχι μέσα στην απόφασή μας όταν θα παρθεί.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω αλλά με το Γραφείο που το χειρίζεται μου είπε ότι 

δεν χρειάζεται.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αν βάλουμε και τη λέξη απόσυρση της αίτησης της 

προηγούμενης μην το χάσουμε, μην βρεθούμε κρεμασμένοι. Το λέει το 

Γραφείο, το έψαξε. Επειδή στο ίδιο κομμάτι πάνε, δεν αλλάζει φορέας. Αλλά 

πάνω απ’ όλα πέρα απ’ αυτού, αυτό να το δούμε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήταν το ’07-’13.  
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Συμφωνώ αλλά ξέρω ότι είναι από την ίδια πηγή. Πέραν όμως 

αυτού εγώ επιμένω ας το καθυστερήσουμε, όπως είπατε σε 15-20 ημέρες θα 

έχουμε πάλι. Έκλεισε αυτός ο φάκελος; Εάν έκλεισε, έκλεισε. Το σίγουρα το 

λέμε εμείς τώρα εδώ. Να το ψάξουμε. Πέραν αυτού όμως επειδή είμαστε 15 

μέρες περίπου, 20, θα έχουμε πάλι ένα Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε λίγο 

ποια στοιχεία. Μιλάμε για κομποστοποίηση. Ναι. Μιλάμε για καφέ κάδους. Ναι. 

Μιλάμε για εκείνο, μιλάμε για το άλλο. Τι θα γίνει εκεί; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι; Επειδή η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ήδη 

επειδή έληγε 2/3ου και ήταν σχεδόν έτοιμοι να μπούνε αυτοί που έπρεπε να 

μπούνε και η παράταση δόθηκε αρχές Φλεβάρη, άρα τρέχανε κάποιοι για να 

μπούνε μέσα, θέλω σήμερα να πάρουμε τη βούληση, εάν χρειαστεί κάτι θα το 

ξαναπούμε, όμως πρέπει να τρέξουμε. Θα μας πέσουν μπροστά, μας πέφτει 

μπροστά η Αθήνα με μεγάλους Δήμους και θα μας κλείσει το πρόγραμμα. 

Εμείς είμαστε μικροί, πάμε για κάτι, το 1/10 από αυτά που ετοιμάζονται να 

πέσουν και επειδή η πληροφορία που έχω είναι ότι μετά τις 15 Μάρτη θα 

πέσουν μέσα 2-3 μεγάλοι Δήμοι, φοβάμαι ότι μπορεί να μείνουμε απέξω από 

αυτό το λόγο.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Άμα πέσουν αυτοί δεν έχουμε σωτηρία αλλά εντάξει. Πιστεύω 

ότι κάνουμε λάθος. Κατάλαβα Χρήστο τι λες αλλά πιστεύω ότι έτσι παίρνουμε 

μία απόφαση πολύ επιδερμική. Το θέμα είναι εκείνο που κάνουμε να 

κερδίζουμε κάτι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε. Κύριε Ξυπολιά. Α, ο κύριος Μπουρδάκος, 

συγγνώμη. Κύριε Μπουρδάκο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να πούμε και εμείς ότι συμφωνούμε με την πρόταση και 

με τη χρηματοδότηση. Θεωρούμε βέβαια το έργο αποσπασματικό, η 

κομποστοποίηση είναι κάτι σημαντικό και για το Δήμο Επιδαύρου, το ζήτημα 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα μπει μπροστά σε αυτό, θα το πούμε όταν 

έρθει η ώρα, διαφωνούμε στο να κάνει την πρόταση κάποιο ιδιωτικό Γραφείο 

ή δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να το κάνουν οι Υπηρεσίες του Δήμου, Ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά.  
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κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω, εσείς έχετε ιεραρχήσει, δηλαδή αυτή τη 

στιγμή μιλάμε για κομποστοποίηση και σε δεύτερο χρόνο για την καταστραφή 

κλαδιών, έτσι δεν είναι;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαζί.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προτεραιότητα να είναι το δεύτερο.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εγώ θεωρώ ότι προτεραιότητά μας πρέπει να είναι τα κλαριά, 

είναι πολύ σημαντικό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πακέτο πάει.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ρωτάω, δεν ξέρω. Ένα είναι αυτό. Θεωρώ ότι τα κλαδιά θα 

είναι το πιο σημαντικό γιατί εκεί εστιάζουμε το πρόβλημα, καθώς δεν έχουμε 

σκουπιδότοπους, άρα οι κάτοικοι των διπλανών χωριών πού θα τα πάνε αυτά; 

Σε ένα μήνα δεν θα μπορούμε να τα καίμε. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερο, τι 

όφελος θα έχουμε οικονομικό; Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουμε κομμάτια 

μόνοι μας ξεχωριστά. Δεν πάμε, δεν έχουμε μία κατεύθυνση. Δηλαδή ενώ 

υπάρχει σχεδιασμός, κάνουμε άλλα πράγματα. Αυτό τι αποτέλεσμα θα έχει 

αργότερα; Δηλαδή θα έχουμε κάποιο όφελος; Έχει; Προκύπτει; Εννοώ άλλο 

τα κλαριά, άλλο. Γιατί σε μία σύμβαση που θα υπογράψουμε αύριο το πρωί 

σαν Δήμος να πάμε τα σκουπίδια κάπου, προφανώς θα έχει κάποιους όρους. 

Μήπως δεν μας δημιουργεί άλλες παρενέργειες, δηλαδή γι’ αυτό λέω επειδή 

υπάρχουν και κενά και σ’ αυτή την περίπτωση και ο ΦΟΔΣΑ προχθές δεν 

απαντήθηκαν σοβαρά θέματα, θα το δούμε αύριο, μεθαύριο, πότε είναι 

είπαμε, δηλαδή υπάρχουν κάποιες απορίες εκεί πέρα Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς τα βιοαπόβλητα δεν μπορείς να κάνεις μόνο 

κομποστοποίηση και μόνο τεμαχισμό κλαδιών. Δηλαδή το οργανικό που 

πέφτει από την κομποστοποίηση, από αυτό που πετάει, που λέει ο κύριος 

Τσιλογιάννης, θα το αναμειγνύεις με τα τρίματα από τα κλαδιά, με το πριονίδι 

που βγαίνει και αυτό σου δημιουργεί το λίπασμα που λέμε, εντός 

εισαγωγικών, το οργανικό που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Εάν λείπει είτε 

το ένα, είτε το άλλο, δεν μπορείς να κάνεις κομποστοποίηση. Άρα λοιπόν εμείς 

για να μπούμε στο πρόγραμμα και για να φαίνεται ολοκληρωμένη η 

κομποστοποίηση, πρέπει να έχουμε και κάδους, οι οποίοι είτε θα μπουν σε 

δημοτική μορφή, δηλαδή σε γραμμή καφέ κάδους είτε θα μπουν σε οικιακούς 
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και παράλληλα τα σημεία που θα έχουμε τα κλαριά, γιατί αυτό είναι το πιο 

σημαντικό, το είπες και το κλείνω εδώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό, εκεί που 

θα είναι τα κλαριά θα μπορεί να πηγαίνει αυτός που έχει τον κάδο, να παίρνει 

το υλικό για να κάνει την κομποστοποίησή του.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Άρα μιλάμε ότι ψάχνουμε μεσοβέζικες λύσεις. Ουσιαστικά 

δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Είμαστε όλοι υπέρ, εκτός 

από τον κύριο Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εγώ είπα είμαι υπέρ με την παρατήρηση που έκανα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Είμαι υπέρ να παίρνουμε τα λεφτά που μας κλέβει η 

Ευρώπη. Ευχαριστώ.    

 

ΘΕΜΑ 4ο : « Εξέταση αίτησης της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ για έγκριση 

κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου στην επιχείρησή της στην 

θέση “ΑΠΙΔΙΑ” Κοινότητας Νέας Επιδαύρου»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα αφορά στην «Εξέταση αίτησης της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ 

για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου στην επιχείρησή της 

στην θέση “ΑΠΙΔΙΑ” Κοινότητας Νέας Επιδαύρου». 

      Με το 218/06-2-2020 έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Επιδαύρου 

μας έστειλε αίτηση με δικαιολογητικά της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, με την οποία ζητεί 

έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου στην επιχείρησή της στην 

θέση “ΑΠΙΔΙΑ” Κοινότητας Νέας Επιδαύρου, με αγροτική οδό, και εισηγείται 

ως εξής: «Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε έγκριση εισόδου- εξόδου 

οχημάτων της ιδιοκτησίας μας «Εργοστάσιο-Τυποποίηση Ιχθύων και 

Παραγωγής Νωπών Ιχθυοτροφών» με αγροτική οδό στη θέση «ΑΠΙΔΙΑ» Νέας 

Επιδαύρου σε εκτός σχεδίου περιοχή. Συνημμένα σας υποβάλλουμε 

τοπογραφικό διάγραμμα συμπεριλαμβανομένης κατασκευής εισόδου- εξόδου 

και τεχνική έκθεση».      Αυτό έχει αριθμό πρωτοκόλλου 218/20-1-2020.    

       Εισηγούμαστε λοιπόν την ικανοποίηση του αιτήματος της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, 

σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Επιδαύρου.      
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Υπάρχει και η γνωμοδότηση για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου 

εισόδου- εξόδου, όπου αναφέρει ότι από τα κατατεθέντα στοιχεία, 

τοπογραφικό διάγραμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου- εξόδου, 

τεχνική έκθεση και άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και από την αυτοψία 

που πραγματοποιήσαμε διαπιστώθηκε ότι δύναται στο γήπεδο να 

προσαρμοστεί είσοδος- έξοδος οχημάτων ως τα συνημμένα σχέδια με την 

προϋπόθεση να κλαδευτεί η ελιά με δύο κορμούς που βρίσκεται προς τις 

εισόδους της Βιοτεχνίας ώστε να εξασφαλιστεί η απόσταση ορατότητας των 

70 μέτρων που προβλέπεται. Συνεπώς συναινούμε με την παραπάνω 

προϋπόθεση στην προσωρινή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου 

εισόδου- εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Προεδρικού Διατάγματος 

118/2006 και στην εγκύκλιο 112879/18-4-2007. Επισημαίνεται ότι η έγκριση 

κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου- εξόδου της ως άνω εγκατάστασης 

ισχύει για μία τριετία. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευών 

εισόδου- εξόδου ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Επιδαύρου ώστε να γίνει έλεγχος καλής εκτέλεσης των εργασιών. 

Πριν την λήξη της τριετίας ο ιδιοκτήτης οφείλει να υποβάλλει αίτηση για 

παράταση της αρχικής έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων. Γνωμοδότηση της 

έγκρισης κυκλοφορικής σύνδεσης 6/2/2020.  

       Εισηγούμαστε λοιπόν την ικανοποίηση του αιτήματος. Κύριε Δήμαρχε; 

Προχωράμε. Ερωτήσεις; Κύριε Τσιλογιάννη.   

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς συμφωνούμε. Το ερώτημα είναι ότι εδώ δεν έχει 

χαρακτηρίσει το δρόμο. Από πού προκύπτει; Από το έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας δεν προκύπτει…Και το δεύτερο, δεν πρέπει να έχει γνωμοδότηση 

από την Τοπική Κοινότητα;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω εάν υποχρεούται. Προφανώς το έχει ελέγξει η 

Υπηρεσία και δεν θα χρειαζόταν, γιατί σε αυτά είναι τυπική. Τώρα εάν υπάρχει 

κάτι άλλο… 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία λέει βρίσκεται στη θέση…εκτός 

οικισμού Νέας Επιδαύρου στη θέση «ΑΠΙΔΙΑ»  με αγροτική οδό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το υπογράφει, κάνει εισήγηση η Τεχνική Υπηρεσία.  
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εάν είναι αγροτική οδός δεν πρόκειται να έρθει κάποιος 

ιδιώτης και να πει ότι όχι, εγώ είμαι, είναι δικός μου ο δρόμος αυτός;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εφόσον το υπογράφει.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι χαρακτηρισμένοι αγροτικοί δρόμοι ή δεν είναι; 

Αυτό ρωτάω εγώ. Η Τεχνική Υπηρεσία αποφεύγει να το πει αυτό. Δεν λέει ότι 

είναι χαρακτηρισμένος αγροτικός δρόμος. Με αγροτική οδό, όπως λέει η 

τεχνική περιγραφή που έχει υποβάλλει η ΣΕΛΟΝΤΑ.  

κ. ……………….: Όπως καταλαβαίνετε εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω 

πάνω σε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί, είναι αρμοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και αυτή κρίνει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ να πω κάτι. Ζητάμε εισηγήσεις από τις Υπηρεσίες. 

Εφόσον υπάρχει αυτή η εισήγηση δεν είναι εδώ για να μας απαντήσει ο 

Προϊστάμενος. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτή η εισήγηση, προτείνω να την 

δεχτούμε. Εκτός και εάν νομίζετε ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, που να το 

δούμε, τι να σας πω τώρα;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Τσιλογιάννη επί θητείας σας και 

αργότερα υπήρχαν αγροτικοί δρόμοι χαρακτηρισμένοι με Προεδρικό Διάταγμα, 

όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα; Γιατί εγώ ρώτησα την Τεχνική Υπηρεσία και 

μου είπαν ότι στο Δήμο μας μέχρι τώρα δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι 

δρόμοι αγροτικοί. Αυτό μου είπαν. Όλα τα χρόνια λοιπόν λέμε αγροτικός 

δρόμος επειδή εξυπηρετεί τον αγρότη που πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του, 

όμως με Νομοθετικό Διάταγμα ή με Προεδρικό Διάταγμα ή με οτιδήποτε δεν 

υπάρχει, αυτή είναι μία αλήθεια.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να ρωτήσει και ο κύριος Οικονόμου κάτι και να 

απαντήσετε μετά.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:  Την έγκριση που ζητάνε, υπήρχε παλιότερα άλλη έγκριση 

και γίνεται ανανέωση ή είναι καινούρια έγκριση; Γιατί το εργοστάσιο αυτό 

είναι 15 χρόνια τώρα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι καινούρια έγκριση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν νομίζω ότι υπήρχε, δεν αναφέρεται κάπου ότι υπήρχε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αναφέρεται ότι θέλει παράταση.  
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κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επειδή είναι αδιέξοδος εκεί, τώρα δεν καταλαβαίνω το 

λόγο που λέει κυκλοφοριακή σύνδεση και αυτά. Και ο Χρήστος το ξέρει. Στην 

είσοδο του εργοστασίου είναι, αδιέξοδος είναι. Εκτός και εάν είναι για άλλους 

λόγους δηλαδή τυπικούς. Είναι στην είσοδο του συσκευαστηρίου. Μέσα στην 

είσοδό του.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι τώρα γιατί μάλλον όλοι πέφτουμε από τον 

ουρανό. Προφανώς κάτι θέλουν να φτιάξουν και θέλουν είσοδο- έξοδο. Ή 

λέμε ότι θέλουμε να το φτιάξουν ή λέμε ότι δεν θέλουμε να το φτιάξουν. 

Εμείς λοιπόν λέμε εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία λέει ότι μπορούν να δώσουν 

την κυκλοφοριακή ότι θέλουμε να το φτιάξουν, εκεί δουλεύουν 150 άτομα. Ας 

το τελειώσουμε λίγο.   

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Απλώς η 

ερώτηση νομίζω προς…  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό με τους δρόμους πρέπει να τελειώσει. Με αφορμή 

αυτό. Εγώ δήλωσα από την αρχή ότι συμφωνούμε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να το τελειώσουμε κάπως αλλιώς αυτό με τους 

δρόμους; Συμφωνείτε να το τελειώσουμε κάπως αλλιώς; Όπου πηγαίνει 

λοιπόν και φτιάχνει δημοτικό όχημα δρόμος και με πρόφαση και το 1.800.000 

που περιμένουμε είναι έτοιμο, όλο έτοιμο είναι και το περιμένουμε να 

υπογραφεί, θα κάνουν οι ιδιοκτήτες υπεύθυνη δήλωση ότι ο δρόμος αυτός 

είναι αγροτικός. Έτσι θα λυθεί. Έτσι γίνεται.  

κ. ………………: Ή δημοτικός.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημοτικός, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται δημοτικός στα 

Κατσαβέικα.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ότι δεν είναι ιδιωτικό ή ανήκει σε κάποια Υπηρεσία του 

ΥΠΕΧΩΔΕ είναι κοινόχρηστος χώρος.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παλιά ξέρεις τι λέγανε; Ότι όπου έχει μπει έστω και μία φορά 

δημοτικό μηχάνημα και ο άλλος το άφησε θεωρείται… 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτές είναι αποφάσεις Δικαστηρίων. Ο Πολεοδομικός 

Νόμος 765 αυτός ορίζει τι είναι κοινόχρηστο. Να τελειώνουμε με αυτό γιατί 

έχουν διαλυθεί οι δρόμοι, κοινόχρηστος χώρος είναι ο Δήμος, έχουν διαλυθεί 

οι δρόμοι και παρατηρείται σε διάφορα σημεία από τη Δήμαινα, εγώ μπορούσα 
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να φέρω δεκαπέντε. Λοιπόν οι ιδιοκτήτες σε λίγο δεν θα αφήσουν κανένα 

δρόμο. Εγώ το επισημαίνω γι’ αυτό και επιμένω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς θέλουμε να κάνουμε μόνο μία επισήμανση, φαίνεται 

και από την κουβέντα, η αναγκαιότητα για μία πλήρως στελεχωμένη Τεχνική 

Υπηρεσία. Δεν διαφωνούμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Όλοι ομόφωνα υπέρ της 

έγκρισης της κυκλοφοριακής.   

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : « Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης 

των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής 

περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών 

υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα αφορά στη «Λήψη απόφασης για το όργανο 

διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της 

αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών 

υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957» 

      Στις 14/5/2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3966/2011. Με την παράγραφο 5 

του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 "Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις", στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009 

προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους 

δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 

(ΦΕΚ 60 Α') Β.Δ «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» όπως ισχύει, 

με τις οποίες προσδιορίζονται ζητήματα όπως, η διαδικασία πρόσληψης, ο 

αριθμός των υδρονομέων, τα καθήκοντά τους, το διάστημα της αρδευτικής 
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περιόδου κατά την οποία προσλαμβάνονται, καθώς και οι πόροι από τους 

οποίους καταβάλλεται η αμοιβή τους. Η επέκταση της εξαίρεσης και στην 

κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν κατά 

την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ' όλο το 

εικοσιτετράωρο, τις συνθήκες εργασίας τους κλπ. 

      Το άρθρο 3 παρ.3 του συγκεκριμένου Β.Δ, αναφέρει ότι: «Όπου δεν 

κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, τα έργα 

τούτων ασκούν οι αγροφύλακες» ενώ το άρθρο 4 παρ.1   του ίδιου Β.Δ ορίζει 

ότι: «Αι τοπικαί επιτροπαί αρδεύσεως, τα διοικητικά συμβούλια των αναγκ. 

συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων, τα δημοτικά και τα κοινοτικά συμβούλια 

και αι διοικήσεις των νομικών προσώπων ή των άλλων Οργανισμών 

αποφαίνονται εκάστοτε, εκάστη δια τα υπό την διοίκησιν και την διαχείρισιν 

αυτής υπαγόμενα αρδευτικά ύδατα, άν η διανομή των υδάτων και η φύλαξις 

των έργων θα ενεργήται δι' ιδίων υδρονομικών οργάνων ή τας αρμοδιότητας 

τούτων θα ασκώσι προσθέτως οι αγροφύλακες.» 

      Το άρθρο 4 παρ.2  Β.Δ 28.3/15.4.1957 ορίζει πως το δημοτικό συμβούλιο 

πρέπει να καθορίζει με απόφαση του: 

1. το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 

2. τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων,  

3. τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση  

4. την αμοιβή του κάθε οργάνου. 

      Στη διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου υπάγονται τα αρδευτικά 

ύδατα των Κοινοτήτων Αρχαίας Επιδαύρου, Νέας Επιδαύρου και Δήμαινας.  

      Εισηγούμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι 

1. υπάρχει ανάγκη για την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των 

αρδευτικών υδάτων και προς διαφύλαξη των σχετικών έργων να 

προσληφθούν ειδικά υδρονομικά όργανα 

2. καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 15η Μαΐου 2020 

και χρόνος λήξης την 15η Οκτωβρίου 2020 

3. απαιτείται η πρόσληψη υδρονομέων α) για το Αρδευτικό δίκτυο Αρχαίας 

Επιδαύρου 2 Υδρονομείς (ένας από 15/5/2020 έως 15/10/2020 και ένας από 

1/7/2020 έως 31/09/2020,  β)  για το Αρδευτικό δίκτυο Νέας Επιδαύρου 1 
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Υδρονομέας από 15/5/2020 έως 15/10/2020 και γ)  για το Αρδευτικό δίκτυο 

Δήμαινας 1 Υδρονομέας από 15/5/2020 έως 15/10/2020. 

3. η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.3205/03 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ 

2/13917/0022/17-2-2012 Υπουργών Οικονομικών και Δ.Μ.&Η.Δ. και θα 

βαρύνει τους ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Επιδαύρου 2020 

- ΚΑ 25-6041.001 «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού άρδευσης» πίστωση 

18.000,00€ 

- ΚΑ 25-6054 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού» πίστωση 

6.000,00€ 

Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαν όλα τα χρόνια είναι, απλά μία αλλαγή κάναμε, φέραμε 

λίγο πιο πίσω 15 ημέρες την αρδευτική γιατί υπάρχει πρόβλημα φέτος με τα 

νερά, πιστεύω να καλυφθούμε, όλα τα υπόλοιπα είναι όπως ήταν.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Με την ευκαιρία της παράτασης ουσιαστικά της αρδευτικής 

περιόδου λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κάθε χρόνο να πάει 

ένα μήνα πιο πίσω, κάπου εκεί είναι, ήθελα να ρωτήσω, ποιο καθεστώς 

επικρατεί σχετικά με την είσπραξη των τελών άρδευσης; Ποιος εισπράττει, 

πώς αποδίδονται τα χρήματα στην Ταμιακή μας Υπηρεσία; Επίσης λογικό είναι 

φυσικά να ανοίξει το κομμάτι αυτό λόγω καιρικών συνθηκών αλλά θέλω να 

ρωτήσω και κάτι άλλο. Το πριν τις 15/5ου που ξεκινάει και μετά τις 15/10ου 

ποιος διαχειρίζεται τα δίκτυα και πώς αποζημιώνεται αυτός; Γιατί για την 

απασχόληση υδρονομέων άρδευσης σε χρονικό διάστημα εκτός του 15/5ου με 

15/10ου που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή δεν είναι νόμιμο, αν 

υπάρχει κάποιος. Και μήπως έπρεπε και λίγο πιο νωρίς να πάει γιατί οι καιρικές 

συνθήκες έχουν αλλάξει αλλά έστω πάμε στο 15/5ου -15/10ου. Αυτά είναι τα 

ερωτήματα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας τραβήξει μετά εάν πάει πιο νωρίς. Εγώ θα σας πω τι 

θα γίνει φέτος. Τώρα τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να το 

αναζητήσουμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Έστω το τι θα γίνει φέτος.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα σας πω τι θα γίνει φέτος. Λοιπόν ο κύριος 

Αντιδήμαρχος έχει ο ίδιος βάλει, έχει πάρει μπλοκάκια αριθμημένα με 

σφραγίδες και στα δύο στελέχη, εισπράττουν οι υδρονομείς και φέρνουν τα 

χρήματα στην Υπηρεσία.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Έρχονται επάνω, χρεώνονται τα μπλοκάκια, τα οποία είναι 

στο διπλότυπο σφραγισμένα και με του Δήμου τη σφραγίδα και με τη δική 

μου σφραγίδα και μου επιστρέφουν το μπλοκάκι. Αριθμημένα και όλα αυτά.  

κ. ……………..: Σε διακόπτω να σου προτείνω να τα μονογράψεις κιόλας.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι, τα έχω μονογράψει. Τι γινόταν πριν. Πολλοί έπαιρναν τα 

μπλοκάκια από το βιβλιοπωλείο, τα φέρνανε εδώ και εμείς δεχόμασταν πριν. Ο 

καθένας καταλαβαίνει λοιπόν ότι με δύο μπλοκάκια ίδια έκοβε την νόμιμη 

απόδειξη αν ήθελε. Τα παιδιά εγώ θεωρώ ότι δεν το κάνανε. Αν ήθελε έκοβε 

τη νόμιμη απόδειξη, το άσπρο στον πελάτη και εδώ μου έφερνε ό,τι ήθελε. 

Εγώ λέω ότι δεν μπορούσε να γίνει. Όμως τώρα το κλείνουμε και στο 

σφίγγουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Μαγγέλης. Το ίδιο 

πράγμα γινόταν και πριν. Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσία ερχόταν ο 

υδρονομέας, του έδινε το μπλοκάκι, απλά το πρόβλημα είναι άλλο. Ποιο είναι;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς να πούμε ότι θεωρούμε ότι η πρόσληψη πρέπει να 

γίνει μόνιμη όχι εποχιακή, το ξέρω ότι το απαγορεύει ο νόμος, δεν λέω ότι δεν 

το απαγορεύει και για να λύσουμε και το πρόβλημα με τα μπλοκάκια να 

επιδοτείται όλη η άρδευση από το κράτος αφού θέλει να έχουμε αγροτική 

παραγωγή, να μην πληρώνει ο αγρότης, να μην έχει και πρόβλημα με τα 

έσοδα- έξοδα. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εγώ ξαφνιάστηκα λίγο απόψε. Στα προηγούμενα χρόνια σε 

ανάλογα Δημοτικά Συμβούλια για να πάρουμε την ίδια απόφαση ακούγαμε για 

επέκταση του δικτύου άρδευσης στο Αδάμι, ήταν η πρόταση της 

Αντιπολίτευσης κύριε Δήμαρχε, από εσάς, ακούγαμε για να περάσει η άρδευση 

στην Επιχείρηση και όχι στο Δήμο γιατί κακώς γίνεται από το Δήμο, γιατί η 
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Επιχείρηση έχει το κόστος αυτό και τελικά βλέπουμε πάλι μία από τα ίδια. Τι 

δεν γινόταν σωστά, γινόταν σωστά, δεν ξέρω. Επίσης κύριε Μαγγέλη ήθελα 

να σας πω επειδή αυτό που είπατε πριν, αφήσατε υπονοούμενα ότι γινόταν 

κάτι άλλο δηλαδή στο παρελθόν. Το άκουσα. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτό έγινε 

και τα προηγούμενα χρόνια, παίρνανε τα μπλοκάκια οι υδρονομείς από την 

Υπηρεσία, αριθμημένα, σφραγισμένα, τα επιστρέφανε οι άνθρωποι και γινόταν 

αυτό που γινόταν.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Αν μου επιτρέπετε θα σας φέρω μπλοκάκια, τα οποία δεν θα 

έχουν τίποτα επάνω.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δείτε τα τελευταία χρόνια πώς ήταν.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω από την αρχή κάτι. Να σας πούμε τι θα κάνουμε 

εμείς και όχι τι γινόταν πριν. Εγώ λοιπόν σας είπα τι θα κάνουμε εμείς για να 

διασφαλίσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό λοιπόν που λέει ο κύριος Μαγγέλης θα 

σας το αποδείξει, δεν είναι τίποτα. Υπήρχαν μπλοκάκια που δεν είχαν τίποτα 

επάνω και δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει. Δεν είπα ότι τα πήρε κάποιος. Λέω ότι 

δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει. Εδώ λοιπόν όπως σωστά επισήμανε και ο 

επικεφαλής της ελάσσονας μονογράφει ο Αντιδήμαρχος, ένας έχει τον έλεγχο 

και τελειώνει η υπόθεση. Αν μπορεί να γίνει κάτι παραπέρα, ναι σε όλα μπορεί 

να γίνει, τι θα κάνουμε τώρα; Αυτό δεν πρόκειται να δεσμευτεί ότι μπορεί να 

το κάνει. Από εκεί και μετά όσον αφορά την μεταφορά της άρδευσης στη 

ΔΕΥΑ, δεν έχει αλλάξει κάτι από εμάς. Αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό δεν 

γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Όταν θα είναι έτοιμη η ΔΕΥΑ καταστατικά 

να δεχθεί την άρδευση θα τη δεχτεί και θεωρώ ότι από του χρόνου θα είναι 

έτοιμη τέτοια εποχή. Εννοείται ότι αυτό το κομμάτι δεν το αλλάζουμε, όσον 

αφορά το Αδάμι εκεί υπάρχει μία ανάγκη περισσότερο από τους 

κτηνοτρόφους παρά από τους αγρότες, την οποία θα λύσουμε και μαζί με τον 

Αντιδήμαρχο τον κύριο Μαργιόλα, θα τη λύσουμε με σωστό τρόπο, δεν 

χρειάζεται όμως να υπάρξει κάποιος συγκεκριμένος υδρονομέας εκεί για να 

κάνει αυτή τη δουλειά αυτή τη στιγμή, να πληρώσουμε δηλαδή έναν 

υδρονομέα να το κάνει αυτό.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψήφιση του 5ου θέματος ημερησίας 

διάταξης. Υπέρ λοιπόν της προηγούμενης εισήγησης τάσσονται όλοι εκτός τον 

κύριο Μπουρδάκο που ψηφίζει τη δική του πρόταση.  

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : « Σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία “Διαδημοτικός 

Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς”»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα αφορά στη «Σύσταση συνδέσμου με την 

επωνυμία “Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων 

Συντροφιάς”» 

      Οι διατάξεις του άρθρου 245 του Ν.3463/2006 ορίζουν ότι δύο ή 

περισσότεροι Δήμοι ή Κοινότητες μπορούν με απόφαση καθενός από τα 

Δημοτικά ή Κοινοτικά τους Συμβούλια να συστήσουν Σύνδεσμο Δήμων ή 

Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή 

την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων τους 

καθώς και για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων 

για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι Σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν 

ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α΄ βαθμού.  

      Η απόφαση των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων η οποία λαμβάνεται 

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους περιέχει τον ειδικό 

σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ο Σύνδεσμος. Τη χρονική διάρκεια και την έδρα 

του καθώς και εισφορές του που πρέπει να καταβάλει κάθε χρόνο κάθε Δήμος 

ή κάθε Κοινότητα. Στην απόφαση σύστασης του Συνδέσμου αναφέρονται 

ρητά και οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη.  

       Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αφού ελέγξει τη νομιμότητα των 

σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν 

τη σύσταση του Συνδέσμου εκδίδει σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την ίδια πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει 

διαφωνία, ανάμεσα στα Συμβούλια ορίζεται και η έδρα του Συνδέσμου.  

       Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 ορίζουν ότι οι Δήμοι 

υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των 
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αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα 

αυτή μπορεί να ασκείται και από Συνδέσμους Δήμων. 

        Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι 

ιδρύουν και λειτουργούν δημοτική ή διαδημοτικά Κτηνιατρεία και καταφύγια 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή 

παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιόκτητους 

χώρους.  

        Καταφύγιο αδέσποτων ζώων ή ενδιαίτημα αδέσποτων ζώων είναι ειδική 

εγκατάσταση που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή 

παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων 

συντροφιάς.  

        Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη γεωγραφική συνέχεια που 

παρουσιάζουν οι Δήμοι Ναυπλιέων και Επιδαύρου και κατά συνέπεια το 

διαδημοτικό χαρακτήρα των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση 

του κρίσιμου ζητήματος συλλογής, περίθαλψης και προστασίας των 

αδέσποτων ζώων προτείνεται η σύσταση οργάνωση και λειτουργία 

διαδημοτικού φορέα με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δήμων 

Ν.3463/2006 μορφή του Συνδέσμου με σκοπό την οργάνωση και εφαρμογή 

ενός υπεροπτικού σχεδίου εντοπισμού περισυλλογής και μεταφοράς των 

αδέσποτων ζώων παράλληλα τη δημιουργία και λειτουργία ενός καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων ως εξής:  

       Επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»  

Σκοποί:  

1. Υποβολή προτάσεων και αξιοποίησης πάσης φύσεως χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων που αφορούν την κατασκευή, επισκευή, ίδρυση και 

λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων και επίσπευση των πάσης 

φύσεως ενεργειών προς τούτο.  

2. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και συστηματική εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος εντοπισμού περισυλλογής και 

μεταφοράς στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  



90 
 

3. Η περίθαλψη, η φροντίδα και η προστασία των ζώων συντροφιάς 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα 

νομοθεσία.  

4. Ίδρυση και η λειτουργία Κτηνιατρείου.  

5. Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν την προστασία 

των αδέσποτων ζώων και γενικότερα τη ζωοφιλία.  

6.  Εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών προστασίας αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς. 

7. Συνεργασία με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που 

δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ και ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

8. Άσκηση οποιασδήποτε συναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω 

σκοπούς, εφόσον περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των 

πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. 

Ορίζεται ότι η ανάληψη από το Σύνδεσμο της αρμοδιότητας για την διαχείριση 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων θα ασκείται μετά την έκδοση 

της άδειας λειτουργίας του προς υλοποίηση πρώτου κοινού καταφυγίου. 

Πόροι: 

1. Ετήσια εισφορά των Δήμων - μελών που προσδιορίζεται ως εξής: α) Έως 

την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσό 5.000 ευρώ  

για το Δήμο Ναυπλιέων και ποσό 5.000 ευρώ για το Δήμο Επιδαύρου και 

β) μετά την έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσοστό 50% για το 

Δήμο Ναυπλιέων  και 50% για το Δήμο Επιδαύρου επί του συνόλου των 

δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία του Συνδέσμου όπως θα 

εισηγείται το ΔΣ του Συνδέσμου και αντίστοιχα θα εγκρίνουν τα Δημοτικά 

Συμβούλια των Δήμων-μελών. 

2. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα 

Νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

3. Τυχόν πρόσοδοι από την περιουσία του, ή από φόρους, τέλη και 

δικαιώματα που επιβάλλονται. 

4. Κάθε άλλη πηγή ή χρηματοδότησης. 

Διάρκεια: 

Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται ως αορίστου χρόνου. 
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Έδρα: 

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Ναυπλιέων. 

Διοίκηση: 

Ο Σύνδεσμος διοικείται με βάση όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 

246 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 

αποτελείται από: τρεις (3) αντιπροσώπους από το Δήμο Ναυπλίου και δύο (2) 

αντιπροσώπους από το Δήμο Επιδαύρου. Υποστηρίζεται δε διοικητικά και 

οικονομικά από υπαλλήλους που θα διαθέσουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες των 

δυο συμμετεχόντων Δήμων Ναυπλιέων και Επιδαύρου μετά από 

προγραμματική σύμβαση. 

Κάλυψη Δαπάνης: 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος 

των ΟΤΑ μελών του Συνδέσμου ίσο με το ποσό της ετήσιας εισφοράς τους. 

Ειδικότερα : 

1. Για το Δήμο Ναυπλιέων 5.000 ευρώ με εγγραφή της σχετικής πίστωσης 

και 

2. Για το Δήμο Επιδαύρου 5.000 ευρώ με εγγραφή της σχετικής πίστωσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 

246 του Ν.3463/2006 καθώς και του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 και των 

άρθρων 65 και 67 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

Εισηγούμαστε  

Την σύσταση ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ αποτελούμενο από τους Δήμους 

Ναυπλιέων και Επιδαύρου με την Επωνυμία  «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»  

Κύριε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προχωράμε στη σύσταση ουσιαστικά ενός  νομικού 

προσώπου για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά 

που έχουν μπει είναι ποσά που έχουν αναγραφεί γιατί πρέπει να αναγραφούν. 

Αυτός ο Σύνδεσμος θα λειτουργήσει μόνο εφόσον μπούμε στο πρόγραμμα. Το 

διοικητικό κομμάτι, την πρόταση για το πρόγραμμα θα την κάνουν οι 

Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπλίεων, ήδη τις προχωράνε γι’ αυτό και ορίζουμε ως 
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έδρα του Συνδέσμου το Δήμο Ναυπλιέων ενώ η έδρα του καταφυγίου θα είναι 

στο Δήμο Επιδαύρου. Σε προσωπική επικοινωνία με το Δήμαρχο. Εμείς 

ουσιαστικά θα βάλουμε, αυτό θα μπει βέβαια και στην προγραμματική που θα 

κάνουμε μετά, που θα συνάψουμε μετά, εμείς βάζουμε το χώρο και τον 

Κτηνίατρο και ο Δήμος Ναυπλιέων θα είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό και 

το τάισμα των ζώων και γενικότερα για την φροντίδα των ζώων. Αυτό που 

δεν έχει διευκρινιστεί, θα μπει στην προγραμματική, είναι οι τροφές μόνο, οι 

οποίες θα πάνε αναλογικά με το πλήθος που θα έχουμε, το πλήθος που θα 

έχουμε από κάθε Δήμο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διορθώσω λίγο. Η επωνυμία είναι «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» και όχι 

«ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».  

        Παρακαλώ ο κύριος Ξυπολιάς; Ο κύριος Γαλάνης.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ:  Δηλαδή ψηφίζουμε μία συστατική πράξη που θα δημοσιευθεί 

σε ΦΕΚ; Άρα δεν μιλάμε μόνο για τη διαδημοτική συνεργασία, μιλάμε για 

νομικό πρόσωπο. Έχουμε ξεκαθαρίσει σε αυτό το νομικό πρόσωπο κωδικό πού 

θα είναι τα χρήματα, τι θα αφορούν; Πώς θα γίνει; Έτσι στον αέρα; Υπάρχει 

αυτή η κανονιστική πράξη; Έχει γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία, από τος 

Υπηρεσίες του Δήμου; Πώς θα γίνει; Θα ξαναέρθει, θα γίνει και θα έρθει πάλι 

για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ό,τι χρειάζεται μέχρι τώρα να γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Το γνωρίζουμε, δεν το έχουμε όμως.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλα θα τα καθορίσουμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Άρα θα ξαναέρθει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Στην πρώτη 

τροποποίηση θα μπούνε και θα υπάρξει ο κωδικός αριθμός. Θα ξανάρθει, 

σίγουρα θα ξανάρθει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Άρα θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε πρώτη φάση καθορίζουμε το πλαίσιο. Το οικονομικό 

κομμάτι θα το καθορίσουμε μετά την τροποποίηση που είναι την Παρασκευή.  



93 
 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Όταν θα τελειώσει αυτή η κανονιστική πράξη θα ξανάρθει λέτε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή το θέμα, πριν φύγει για ΦΕΚ. Δεν θα φύγει 

έτσι με αυτή την απόφαση τη σημερινή, σύσταση απλά; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα φύγει αλλιώς γραμμένο. Ολοκληρωμένο θα φύγει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Για το ολοκληρωμένο μιλάμε. Το ολοκληρωμένο θα ξαναέρθει 

εδώ. Εντάξει, γράφει. Από εκεί και πέρα διάφορα θέματα που θα προκύψουν 

για τις τροφές που είπε ο Δήμαρχος, πώς θα πάει, τι δεν θα πάει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό θα είναι στην προγραμματική μας, δεν το βάζεις στη 

συστατική πράξη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Είναι ένα νομικό πρόσωπο καινούριο όμως δικό μας, που θα 

έρθει να κάνει μία προγραμματική σύμβαση με ένα άλλο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αυτός ο κορμός, αυτό το γενικότερο πλαίσιο δεν θα το 

ξέρουμε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην προγραμματική θα το ξέρουμε, εννοείται αυτό.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Εκείνη την ώρα θα έχει συσταθεί όμως, θα έχει περάσει ΦΕΚ 

αυτό το νομικό πρόσωπο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και οι λεπτομέρειες θα είναι στην προγραμματική.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Τώρα ψηφίζουμε ένα νομικό πρόσωπο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τη συστατική πράξη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Τι θα γράφει η συστατική πράξη; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η συστατική πράξη θα γράφει αυτά που γράφουμε εμείς, 

αυτά που γράφουμε εδώ, όπως είναι.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Έχει σκοπούς μέσα; Θα πρέπει να ορίσουμε ακριβώς την 

οικονομική συμμετοχή. Λέω το δικό μας κομμάτι τι θα είναι, όχι τι θα γίνει με 

την προγραμματική σύμβαση που θα κάνουμε με το Δήμο Ναυπλιέων. Γιατί 

άλλο νομικό πρόσωπο από εκεί, θα έρθει και θα συμπράξει με το δικό μας. 

Ένα θα είναι και από τις δύο πλευρές; Αυτό το νομικό πρόσωπο θα είναι ένα;  

κ. ……………..: Ναι. Την ίδια απόφαση παίρνει και το Ναύπλιο.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Και το νομικό πρόσωπο ποιανού θα είναι; Εμείς θα έχουμε μία 

πλευρά ο Δήμος ο δικός μας, ο Δήμος του Ναυπλίου είναι η δεύτερη πλευρά, 
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την προγραμματική σύμβαση ποιος θα την κάνει; Οι δύο Δήμοι. Για να 

συστήσουν ένα νομικό πρόσωπο και να πάει στο ΦΕΚ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι διαδημοτική συνεργασία. Είναι καινούριο νομικό 

πρόσωπο.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Καινούριο νομικό πρόσωπο. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να έρθει 

εδώ ολοκληρωμένο με τα άρθρα του, με τους σκοπούς του, τα πάντα του.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα έχει μέσα. Και τους σκοπούς έχει και τη διάρκεια.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Θεωρώ ότι είναι ελλιπές. Αυτό που διαβάσατε είναι 

αποσπασματικά δύο- τρία πραγματάκια σε ένα νομικό πρόσωπο υπάρχουν 

χίλιες δύο δικλίδες και θέσεις. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς περνάμε αυτή τη στιγμή ό,τι ακριβώς πέρασε και το 

Ναύπλιο για να μην έχουμε πρόβλημα. Ο σύνδεσμος αυτός είναι 

συγκεκριμένου σκοπού, συγκεκριμένου για λειτουργία καταφυγίου.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Σίγουρα λειτουργία καταφυγίου θα είναι, δεν θα κάνεις κάτι 

άλλο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, αυτό ακριβώς. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Όχι, σίγουρα δεν θα κάνεις αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα το 

διέπουν κάποια άρθρα ενός νομικού προσώπου. Εκείνο και εκείνο 

εναρμονισμένο με τη νομοθεσία και με τις διατάξεις και γενικότερα όλα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα ακουμπάμε πάνω σε αυτό που έχει το Ναύπλιο γιατί 

έτσι μας έχουν πει οι Υπηρεσίες που φτιάχνουν την πρόταση. Εάν χρειαστεί 

κάτι άλλο το ξαναφέρνουμε και το ξαναβλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι έχει 

καλύψει. Αν κάτι λείπει αυτό μπορεί να είναι ο κωδικός αριθμός. Εντάξει, θα το 

βάλουμε την Παρασκευή, την Παρασκευή που θα πάρουμε την απόφαση. Λέει 

για το Δήμο Επιδαύρου με εγγραφή της σχετικής πίστωσης. Απλά δεν έχουμε 

γράψει τον κωδικό αριθμό.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν λέμε για τη νομιμότητα κύριε Μαγγέλη, εγώ δεν λέω αυτό. 

Εγώ λέω ότι μπλέκουμε σε μία ιστορία, που εκεί και πέρα το κάθε Ναύπλιο 

μπορεί να αντιμετωπίζει ένα φορτίο οικονομικό που αν αύριο το πρωί πάμε 

στο 50%-50% ή για τον οποιοδήποτε λόγο στα τροφεία, στο ένα, στο άλλο, 

εμείς δεν το αντέχουμε αυτό το κομμάτι. Και εάν το αντέξουμε θα μας λείψει 

από κάπου αλλού. Εκείνο είναι το θέμα.  
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κ. ………………: Μπορεί να γίνει αναλογία.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Θα πρέπει να το λέει το νομικό πρόσωπο μέσα. Εγώ θεωρώ ότι 

πρέπει να το ξαναδούμε. Ναι, να προχωρήσει, πριν φύγει όμως και πάει να 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να έρθει για έστω την τυπική 

του απόφαση, να το δούμε τι λέει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς θα πούμε ότι θεωρούμε θετική την πρόταση, 

παρόλα αυτά επειδή δεν έχει, η πρόταση που έχουμε δεν είχε τα νούμερα θα 

τοποθετηθούμε με παρών. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα κάνω τοποθέτηση. Πώς προέκυψε η μία λύση 

από το νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάποιες ενέργειες για τα 

αδέσποτα και να έχουμε χώρο. Εφαρμόζεται ο νόμος. Πιο οργανωμένα, 

υπάρχει το πρόγραμμα. Κατατίθεται πρόγραμμα. Γιατί να το κάνουμε με το 

Δήμο Ναυπλιέων και να μην το κάνουμε εμείς και ό,τι αδέσποτα φιλοξενούμε 

να πληρώνει ο Δήμος Ναυπλίου. Γιατί να πάμε σε νομικό πρόσωπο που θα 

κάνει κουμάντο ο Δήμος Ναυπλίου, θα έχουμε εμείς εδώ το βάρος όλο, όποιο 

βάρος υπάρχει και ποιο όφελος θα έχουμε παραπάνω και σε πληθυσμό έχουμε 

μετρήσει ότι είναι τα αδέσποτα περισσότερα του Δήμου Ναυπλίου; Είναι 

λιγότερα τα δικά μας; Πώς δηλαδή φτάσαμε λέω υπάρχουν πολλοί τρόποι 

συνεργασίας με τους Δήμους. Εγώ προτείνω να γίνουν οι εγκαταστάσεις 

αυτές, να υποβάλουμε πρόταση στο πρόγραμμα, αντί να δώσουμε 5.000 ευρώ 

να φτιάξουμε το Σύνδεσμο, να υποβάλλουμε πρόταση κανονικά να εγκριθεί 

για καταφύγιο μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα ας έρθει ο Δήμος Ναυπλίου να 

πληρώνει για τα αδέσποτα που θα φιλοξενούμε εμείς. Γιατί να πάμε σε μία 

συνεργασία που είναι ετεροβαρής, δεν είναι ισοβαρής. Αυτή είναι η πρότασή 

μας και διαφωνούμε με τον τρόπο συνεργασίας γι’ αυτό το θέμα με το Δήμο 

Ναυπλίου, όχι ότι έχουμε κάτι με το Δήμο Ναυπλίου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος; Κύριε Ξυπολιά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, μας απασχολεί όλους, 

νομίζω ότι όλοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό. Όμως θεωρώ 

Δήμαρχε ότι εδώ ερχόμαστε να ψηφίσουμε κάτι που έχετε αποφασίσει ήδη. 
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Δηλαδή τώρα μας είπατε πού θα γίνει. Η Τοπική Κοινότητα Αδαμίου έχει 

γνωμοδοτήσει; Ένα απλό ερώτημα λέω εγώ. Και γιατί να είναι εκεί; Και γιατί 

να μην είναι κάπου αλλού; Δηλαδή να δεχτούμε όλα τα βάρη εμείς εδώ; Θα 

συμφωνήσω με τον επικεφαλής ότι δημιουργούμε ένα καινούριο νομικό 

πρόσωπο, στο οποίο δεν θα έχουμε λόγο ουσιαστικά γιατί προκύπτει μέσα από 

τη διαδικασία. Τρία μέλη από το Δήμο Ναυπλίεων και δυο από εμάς. Άρα σε 

καμία περίπτωση και τώρα στην αρχή μπορεί να είναι όλα μέλι γάλα, αργότερα 

που θα είναι το πρόβλημα έντονο, τώρα μπορεί να υπάρχει μία φιλική σχέση, 

αύριο δεν θα υπάρχει ή εύχομαι να υπάρχει. Λέμε σενάρια διάφορα. Είναι λίγο 

περίεργο όλο αυτό. Νομίζω ότι ήρθε λίγο βιαστικά ή έρχεται ή προφανώς 

έρχεται όπως βολεύει κάποιους άλλους και όχι εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να 

πάρουμε απλά την απόφαση, μήπως πρέπει να το δούμε λιγάκι πιο 

διαφορετικά και να το δούμε όλοι από άλλη βάση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος; Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε λίγο. Ο λόγος που μπαίνει και άλλος Δήμος μέσα 

είναι καθαρά οικονομικός. Δηλαδή πέρα από τα 300.000 που γίνονται 600.000 

και έχει μεγάλη γκάμα ακόμα και για τη μεταφορά του ρεύματος και όλα αυτά 

το πρόγραμμα, δηλαδή έχει πλήρη κάλυψη, μεταφορά νερού, ρεύματος κλπ, 

τα οποία δεν έβγαιναν με τα 300.000, υπάρχει και ζήτημα στη λειτουργία του. 

Ένα καταφύγιο τέτοιο, το οποίο και μόνοι μας να το κάναμε, της ίδιας 

δυναμικότητας θα ήταν, άντε να ήταν 20 αδέσποτα λιγότερα, έχει ένα κόστος 

λειτουργίας μεγάλο. Γιατί άλλο να πληρώνεις έναν κτηνίατρο και άλλο να 

πληρώνεις και τρεις ακόμα ανθρώπους, οι οποίοι θα καθαρίζουν και θα είναι 

υπεύθυνοι για τα ζώα. Ο λόγος που το κάνουμε είναι αυτός. Γιατί αν το 

κάνουμε μόνοι μας θα δίναμε 50.000 ευρώ το χρόνο, τα οποία δεν τα έχουμε 

γι’ αυτό το λόγο. Εγώ εφιστώ την προσοχή γιατί αυτή θέλει αυξημένη 

πλειοψηφία η απόφαση σήμερα, εφιστώ την προσοχή σε όλους σας το τι θα 

ψηφίσετε, κλείνεται, αυτός είναι ο Καλλικράτης, το Ναύπλιο πήρε το μεσημέρι 

την απόφαση, εγώ λέω ότι με οποιονδήποτε θα μπορούσα να το κάνω, είτε με 

την Ερμιονίδα, είτε με το Άργος και ας μην έχω τις ίδιες σχέσεις που έχω με το 

Δήμαρχο Ναυπλιέων, δεν μένω εκεί, εδώ κάνω μία συμφωνία η οποία είναι 

έγγραφη, δεν είναι κάτι περίεργο. Τώρα από εκεί και μετά σε άλλο χρόνο 
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Γιάννη θα έχουμε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λήγει 29/2ου δηλαδή την 

Παρασκευή και έχει αναλάβει ο Δήμος Ναυπλιέων εδώ και δύο μήνες που το 

συζητάμε, είναι έτοιμος, το μόνο που μας λείπει είναι η σημερινή απόφαση για 

το Σύνδεσμο, για να φαίνεται ότι θα καταθέσουμε μαζί. Έτσι εταιρεία δικιά 

τους το κάνει από την Αθήνα και προχωράει για να το υλοποιήσει. Αν σήμερα 

δεν πάρουμε απόφαση για το Σύνδεσμο, δεν παίρνουμε απόφαση για να γίνει 

καταφύγιο αδέσποτων ζώων, ξεκάθαρα και όμορφα. Θα μου πείτε γιατί ήταν 

αυτή στόχευση; Γιατί αυτή ήταν η στόχευση από την αρχή. Δεν μπορούμε να 

το σηκώσουμε μόνοι μας. Και αυτό που λέει ο Αλέκος δεν ξέρω εάν γίνεται, 

εάν έρθει άλλος δηλαδή να σε πληρώσει μέσα, δεν ξέρω εάν γίνεται. Εμάς μας 

το ζήτησε και η Ερμιονίδα για να μπει μέσα κάποια στιγμή, βρήκαν άλλη λύση 

εκεί, δεν ξέρω τι θα κάνουν, έχουν κάνει και δύο Φιλοζωικές εκεί, οι οποίες 

είναι και ενεργές και τους βοηθάνε σε όλα τα κομμάτια, γι’ αυτό είπαμε ότι θα 

πάμε οι δυο μας. Εγώ σας προτείνω να το ψηφίσετε, οι Σύμβουλοι της 

πλειοψηφίας είναι 10 και στη συγκεκριμένη απόφαση θέλει 11. Οπότε 

αποφασίστε τι θα κάνετε. Και συγγνώμη, στο χώρο Γιάννη, στο χώρο που θα 

μπουν αντικειμενικά δεν ενοχλούν. Αντικειμενικά, έτσι; Είναι στο κάτω σημείο. 

Ο λόγος που μέχρι τώρα, κοιτάξαμε πολλούς χώρους και πολλές προτάσεις, 

αλλά είτε σε άλλα δεν είχαμε τοπογραφικά, είτε δεν είχαμε την ιδιοκτησία, είτε 

υπήρχαν άλλα ζητήματα. Σ’ αυτό το χώρο λοιπόν λύσαμε ένα κομμάτι που 

ήταν το θέμα του τοπογραφικού και όλα αυτά και αυτό θα προτείνουμε. Είναι 

νομίζω ο καταλληλότερος χώρος. Είναι κοντά στο δρόμο, στον κεντρικό 

άξονα, το μόνο που θα χρειαστεί είναι ρεύμα και νερό, τα υπόλοιπα τα έχει, 

δηλαδή και πρόσβαση έχει εύκολη και δεν ενοχλεί κανέναν και σε σημείο 

περιφραγμένο του Δήμου είναι και γενικώς νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό 

σημείο. Και βέβαια την πρόσβαση τη βάζω όχι για τα αυτοκίνητα τα μετά, τη 

βάζω για να το φτιάξουμε. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει στον παλιό 

σκουπιδότοπο της Επιδαύρου. Δεν θα μπορέσουν να ανέβουν τα αυτοκίνητα 

εκεί πάνω να στήσουν, οι νταλίκες. Δηλαδή αυτό είδαμε λίγο. Και εκεί ήταν 

ένα καλό σημείο ας πούμε να πάει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά.  
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κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Αυτό το θέμα παιδιά, Σούλα με συγχωρείς, άμα θέλεις φύγει, 

μην κάθεσαι. Τη μία φορά είναι του Αγίου Βαλεντίνου βιαζόμαστε να 

φύγουμε, την άλλη είναι Τσικνοπέμπτη θέλουμε να πάμε να ψήσουμε, σήμερα 

είναι αργά ελάτε να τελειώσουμε, όχι. Είμαστε εδώ πέρα, θεωρώ ότι είμαστε 

21 άτομα, είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε αναλάβει μία υπευθυνότητα, έχουμε μία 

θέση ο καθένας, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ, όσο πάει. Δήμαρχε 

άλλη μία φορά, τι βλέπουμε τώρα. Στο πόδι μία κατάσταση. Λήγει το 

πρόγραμμα μεθαύριο, ερχόμαστε τώρα, λίγο γρήγορα τάκα τάκα. Έχετε 

συμφωνήσει, έχεις πάρει τις αποφάσεις σου,  δεν μας έχει ενημερώσει, θεωρώ 

σε τόσο σοβαρά θέματα θα έπρεπε να γνωρίζαμε εκ των προτέρων, να δούμε 

τι είναι. Μπορεί να υπήρχε μία άλλη εναλλακτική, να το συζητήσουμε, ένας 

άλλος χώρος, κάτι, οτιδήποτε. Θεωρούμε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι 

λειτουργείτε αυταρχικά, δηλαδή αποφασίσατε να γίνει το καταφύγιο στο 

Αδάμι. Με ποια λογική; Είναι πολύ κοντά στο δρόμο. Α, ωραία. Θα έχει εύκολη 

πρόσβαση το φορτηγό που θα φτιάξει το καταφύγιο. Στεναχώρια μας. Με την 

ίδια εύκολη πρόσβαση θα έρχομαι και εγώ και θα αφήνω το σκυλί απέξω, θα 

πηγαίνει και ο άλλος και ο παράλλος. Εντάξει Γιώργο, θα το αφήσουν 200 

μέτρα πιο πάνω. Εννοώ στο δρόμο σε 200 μέτρα πιο πάνω. Το σκυλί θα 

ακούσει το γάβγισμα, θα κατευθυνθεί εκεί που πρέπει να πάει. Ξέρουν τα ζώα.  

κ. …………..: Το συζήτησα με ανθρώπου που έχουν καταφύγια σε άλλους 

Δήμους.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Πού τα έχουν όμως; Στον κεντρικό δρόμο ή στο βουνό επάνω 

απομακρυσμένα, να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση από εμένα, να οδηγείται 

σε έναν δρόμο ο οποίος είναι αδιέξοδο, άρα εγώ που θα μπω εκεί στις 24:00 η 

ώρα το βράδυ παράδειγμα να πάω να αφήσω ένα σκυλί απέξω, να σκεφτώ ότι 

μπορεί κάποιος να με δει ή να έρθω αντιμέτωπος με κάποιον. Δηλαδή είναι 

πράγματα. Σου εξηγώ και εξηγώ και στους συναδέλφους ότι είναι 200 μέτρα 

από τον κεντρικό δρόμο, με δρόμο προς την Κάντια, με δρόμο προς την 

Ερμιονίδα, προς το Λυγουριό, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα είναι αυτό. Το 

πιο σημαντικό είναι αυτό ότι έχετε πάρει αποφάσεις και ερχόμαστε εδώ να 

ψηφίσουμε απόψε και μας το θέτετε και εκβιαστικά ότι ξέρεις κάτι, θέλει 

αυξημένη πλειοψηφία, θα αναλάβετε τις ευθύνες σας. Όχι, εγώ δεν το 
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δέχομαι, θεωρώ ότι είναι λάθος, θα πρέπει να πάμε σε άλλη λύση, δηλαδή δεν 

κατάλαβα. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα 50.000 που θέλει η λειτουργία του 

καταφυγίου, μπορούμε τα 25.000. Νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι στο πόδι 

γίνεται όλη η δουλειά.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σοβαρά δηλαδή εμείς μπορούμε να στηρίξουμε 50.000 στο 

καταφύγιο;  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Μπορείτε 25.000;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μπορέσουμε. Τα άλλα 25.000 θα τα δώσουμε κάπου 

αλλού.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Γιατί το λέω είναι στο παρά πέντε, ερχόμαστε στο παρά 

πέντε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε κύριε Ξυπολιά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Όμως τι 

διαπιστώνουμε και φαίνεται αυτό που μας λέτε. Ερχόμαστε στο παρά πέντε 

απόψε να πάρουμε μία απόφαση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που ταλανίζει 

όλους μας και όλους τους Δήμους, όλοι την ίδια ευαισθησία έχουν, δεν θεωρώ 

ότι κάποιος έχει περισσότερο ή λιγότερο, είναι πρόβλημα και πρέπει να το 

λύσουμε, δεν διαφωνεί κανείς γι’ αυτό. Όμως δεν γίνεται σε ένα τόσο σοβαρό 

θέμα να ερχόμαστε τώρα και να λέμε τώρα ότι θα πάρουμε απόφαση, θα 

κάνουμε μία διαδημοτικά συνεργασία, ένα φορέα και θα κάνει και σας είπα τις 

αντιρρήσεις μου εμένα προσωπικά δηλαδή ότι από τη μία πλευρά έχουμε τρεις 

από το Δήμο Ναυπλιέων, δύο από εκεί, ο χώρος θα είναι εδώ, χωρίς να 

υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την Τοπική Κοινότητα Αδαμίου και οπουδήποτε, 

δηλαδή όλα αυτά. Εγώ είμαι αρνητικός σε αυτή την κατεύθυνση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλλον η εναλλαγή των θέσεων και βάζω και εμένα μέσα και 

βάζω και εσάς, μας δημιουργεί έτσι μην το πω Αλτσχάιμερ, θα πω έτσι μία 

ψιλό άνοια. Ό,τι φέρνατε εδώ την προηγούμενη τετραετία ήταν 

προαποφασισμένο και γυρίστε και δείτε σε πόσα προγράμματα κάναμε 

έκτακτο συμβούλιο για να μπούνε μέσα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ 

μας. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, το συναντήσατε πρώτη φορά αυτό. Σε 

πόσα προγράμματα τελευταία μέρα μπήκαμε; Δεν μπήκαμε, καταθέσαμε γιατί 

δεν μπήκαμε. Και σε προγράμματα που έτρεχαν καιρό. Εγώ δεν λέω ότι είναι 
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σωστή αυτή η τακτική και δίκιο έχετε και το λέτε και να σας πω και κάτι άλλο; 

Αν του χρόνου τέτοια εποχή είμαστε πάλι στο παρά πέντε θα φταίμε και εμείς, 

δεν το συζητάμε. Το συγκεκριμένο όμως πρόγραμμα, επειδή ήταν μεγάλο και 

ως προς τη μελέτη του και για το μετά, αποφασίσαμε να το πάρει ο Δήμος 

Ναυπλιέων που έχει και πέντε Υπηρεσίες παραπάνω και νομίζω ότι ορθώς 

πράξαμε. Τώρα από εκεί και μετά εγώ δεν βάζω εκβιαστικά διλήμματα. Εγώ 

λέω ότι ο Καλλικράτης είναι αυτός. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. 

Εγώ με μεγάλη ευκολία λοιπόν όταν ήμασταν 13-8 μπορεί να σας έλεγα 

εντάξει, ψηφίστε το. Τώρα δεν είμαστε. Τώρα θα πρέπει ο καθένας να 

καταλάβει τι θα ψηφίσει. Εγώ σας είπα και πάλι δεν ξέρω αν θα μπούμε. 

Εύχομαι να μπούμε έστω και μετά. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μία σύσταση 

ενός νομικού προσώπου, είναι η αλήθεια, που δεν ξέρω αν θα μας χρειαστεί 

σε κάτι. Και εάν δεν μας χρειαστεί θα πρέπει σε ένα χρόνο να το 

καταργήσουμε γιατί αλλιώς θα μας δημιουργεί προβλήματα από το να μας τα 

λύνει. Λέω λοιπόν ότι η συνεργασία με έναν Δήμο ακόμα ήταν επιβεβλημένη, 

νομίζω όμως ότι έχουμε κάνει αναφορά και εδώ και στην Οικονομική Επιτροπή 

για το συγκεκριμένο, ξέρατε τι γίνεται και δεν πάω στα Μέσα γιατί μπορεί 

κάποιος να μην διαβάζει, αλλά λέω ότι ξέρατε τι γίνεται και στον απολογισμό 

τα είπαμε, δεν ξέρω, κάντε ό,τι νομίζετε, εσείς ψηφίζετε, εγώ προτείνω αυτό 

που σας είπα, η προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μετά θα έχει όλες 

αυτές τις λεπτομέρειες που διασφαλίζουν το Δήμο Επιδαύρου διαχρονικά και 

να είστε σίγουροι ότι αυτός που θα πληρώνει θα είναι αυτός που θα είναι ο 

χρήστης και μην έχει κανείς την εντύπωση ότι τα καταφύγια είναι ξενοδοχεία. 

Μπαίνει το ζώο, στειρώνεται, τσιπάρεται, εάν δεν είναι άρρωστο ή επιθετικό 

το παραλαμβάνει πάλι αυτός που το έφερε. Ξεκάθαρα και όμορφα, δεν σου 

δίνει κανείς άδεια για να έχεις ξενοδοχείο. Γι’ αυτό το καταφύγιο γίνεται για 

τόσο λίγα ζώα. Και ακούστε, η λογική του προγράμματος, ωραία το άλλο είναι 

να βγούμε έξω να πετάμε φόλες. Δεν υπάρχει αυτό λοιπόν. Ή λύνεις το 

πρόβλημα ή δεν το λύνεις. Πώς το λύνεις; Με το καταφύγιο μόνο. Τα 

υπόλοιπα δεν περνάνε από το μυαλό κανενός. Και δεν πρέπει να περνάνε. Το 

ζήτημα όμως είναι, σας λέω και πάλι, το ζήτημα είναι ότι πάνω στο καταφύγιο 

και στο Δήμο μας επιτέλους πρέπει να δουλέψει μία Φιλοζωική σοβαρή, να 
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ακουμπήσει πάνω στο καταφύγιο και να γίνει ολοκληρωμένα η δουλειά που 

πρέπει να γίνει με τα αδέσποτα. Δηλαδή να ξέρουμε ότι εκεί μέσα είναι δέκα 

αδέσποτα που έχουν μείνει, να ξέρουμε ότι έχουμε ένα μήνα περιθώριο να τα 

πάρει κάποιος, όλο και κάποιος θέλει, εγώ βλέπω ότι εδώ γίνονται προσπάθειες 

από ιδιώτες και άλλοι, στέλνουν στο εξωτερικό ζώα, από εδώ από το 

Λυγουριό, φεύγουν κάθε εβδομάδα ζώα και πάνε στο εξωτερικό με υιοθεσία 

κανονικά, με πράξεις. Και να σου πω, είπα κάτι πριν Γιάννη και εσύ επειδή πας 

κάτω ρώτα το Δήμαρχο. Στην Ερμιονίδα δεν είναι τόσο έντονο πρόβλημα ο 

Δήμαρχος γιατί έχει δύο Φιλοζωικές που δουλεύουν άψογα. Του λύνουν το 

θέμα του. Τις επιδοτεί και του λύνουν το θέμα του. Ξεκάθαρα. Δεν τον 

ενδιέφερε τόσο πολύ να φτιάξει καταφύγιο. Απλά επειδή ήταν το πρόγραμμα, 

μήπως μπω και εγώ βρε παιδιά. Δεν καιγόταν. Εμείς εδώ έχουμε πρόβλημα. 

Εντάξει, εμένα έχουν έρθει στο γραφείο μου ιδιώτες και μου ζητάνε χρήματα 

από την τσέπη μου και από την τσέπη του Φώτη και από του ενός και από του 

άλλου. Μάζεψε 200 ευρώ και δώστα μας γιατί θα στείλουμε στη Γερμανία δύο 

σκυλιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ούτε οι ιδιώτες έτσι; Τους ξέρουμε όλοι, 

δίπλα μας είναι οι άνθρωποι αυτοί, δεν παίρνουν κάνα πεντοχίλιαρο το μήνα. 

Του μεροκάματου είναι, απλά έχουν μία ευαισθησία παραπάνω. Σ’ αυτό λοιπόν 

πάμε να ακουμπήσουμε εμείς. Νομίζω ότι πρέπει σήμερα να παρθεί η 

απόφαση να φτιάξουμε το Σύνδεσμο για το συγκεκριμένο λόγο, οποιαδήποτε 

άλλη λεπτομέρεια θα καλυφθεί και με την προγραμματική, εγώ σας είπα ποια 

είναι η προφορική συμφωνία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει μ το Δήμο 

Ναυπλιέων με το Δήμαρχο και την είπα στο μικρόφωνο, γιατί ούτε αυτός το 

αρνείται και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να μπούμε στο πρόγραμμα. 

Εάν δεν μπούμε στο πρόγραμμα οι λύσεις μας θα είναι όπως τώρα 

μεσοβέζικες. Δηλαδή θα πηγαίνουμε για στείρωση, τσιπάρισμα, 5.000-10.000 

το χρόνο και μετά θα βρίσκουμε θανατωμένα σκυλιά από εδώ και από εκεί. 

Αυτό δυστυχώς θα πάθουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψήφιση του συγκεκριμένου 

θέματος. Υπέρ της δημιουργίας του καταφυγίου, συγγνώμη του Συνδέσμου, 

υπέρ της σύστασης Συνδέσμου με την επωνυμία… 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Πρόεδρε συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι;  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Εδώ στο προσχέδιο λέει ορίζεται ότι η ανάληψη από το 

Σύνδεσμο τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς στο Δήμο θα ασκείται μετά από έκδοση της άδειας λειτουργίας ως 

προς την υλοποίηση του 1ου καταφυγίου. Είναι σκοπούς 8, κάτω από το 8 δεν 

είναι αριθμημένο. Επειδή το κρατάτε και νομίζω ότι και εσείς στα χέρια μας το 

ίδιο έχουμε. Είναι οι σκοποί, κάτω από τους σκοπούς μετά το 8 λέει ότι 

ορίζεται ότι η ανάληψη κλπ κλπ, δεν ξέρω βλέπω το Δήμαρχο το διαβάζει, το 

βρήκατε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Ένα αυτό.   Δεύτερον, η προγραμματική θα έρθει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εννοείται.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Άρα με την παρατήρηση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά το 3-2 είναι υποχρεωτικό. Το ρώτησα και εγώ. Θέλει 

πενταμελή πληθυσμιακά. Μου το είπε η δικιά μου η Υπηρεσία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Με τη δέσμευση του Δημάρχου ότι η προγραμματική δεν θα 

έρθει τελευταία ώρα σε κάποιο κατεπείγον, γιατί εκεί θα είμαστε αντίθετοι και 

ότι πριν την κατάθεση από την πλευρά του Συνδέσμου για την άδεια 

λειτουργίας θα ξαναέρθει προς συζήτηση, εμείς λέμε ναι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέω ξεκάθαρα την πρόταση του Συνδυασμού που είναι 

όχι στη σύσταση Συνδέσμου, μόνοι μας να υποβάλουμε πρόταση για το 

καταφύγιο και όταν μιλάμε για προγραμματική εμείς δεν εννοούμε την 

προγραμματική, τη διοικητική υποστήριξη, μπορεί χωρίς τη σύσταση του 

Συνδέσμου να γίνει προγραμματική μεταξύ των δύο Δήμων, να αναλάβουν τις 

υποχρεώσεις του ο καθένας και να τελειώνει το θέμα και όχι με σύσταση 

νομικού προσώπου. Και επίσης επειδή δεν υπάρχει γνωμοδότηση εφόσον 

ακούστηκε ο χώρος, από το Τοπικό Αδαμίου, την Τοπική Κοινότητα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ψήφιση. Υπέρ λοιπόν της 

σύστασης Συνδέσμου με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 



103 
 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» τάσσονται ο κύριος 

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

Σμυρλή, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Κουστένης, η κυρία Τουρλούκη, η κυρία 

Διαλιάτση, ο κύριος Ρώτας, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος. Υπέρ της πρότασης 

του κυρίου Τσιλογιάννη τάσσονται ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Ξυπολιάς, 

η κυρία Μπλάτσου, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Σαρρής. Και ο κύριος 

Μπουρδάκος παρών. Οπότε περνάει η εισήγηση για τη σύσταση Συνδέσμου με 

την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ», όπως προηγουμένως εισηγηθήκαμε κατά απόλυτη 

πλειοψηφία.                   

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : « Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου στο 

“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα αφορά στον «Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου 

Επιδαύρου στο “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”» 

      Ο Δήμος Επιδαύρου με απόφασή του συμμετέχει στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” και ως εκ τούτου πρέπει να συμμετέχει στις 

γενικές συνελεύσεις.  

      Με το 8/29-1-2020 έγγραφο, ζητείται ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, 

ενόψει και ης επικείμενης Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέων μελών στο ΔΣ 

της εταιρείας. 

      Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω αναπληρωτή τον κύριο Οψιμούλη Φώτη. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος υποχρεωτικά μπαίνει με έναν αναπληρωτή 

ξέχασα να πω. Έχουμε κάποια τοποθέτηση; Μπαίνει ο Δήμαρχος και εγώ 

Οψιμούλης. Κύριε Μπουρδάκο.  
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κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Θα ήθελα να κάνω πρώτα δύο ερωτήσεις αλλά νομίζω ότι 

τη μία την απάντησε ο Δήμαρχος, να ρωτήσω εάν αυτή η Πελοπόννησος-

Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης είναι Αναπτυξιακή και τέλος 

πάντων εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την εταιρεία, ωφέλησε κάπου το Δήμο 

αυτό;  Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη ερώτηση; Κύριε Τσιλογιάννη. Ορίστε παρακαλώ.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτή η εταιρεία είναι οι πρώην Νομαρχίες σήμερα 

Περιφέρεια Αναπτυξιακές και ΤΕΔ Πελοποννήσου γιατί τώρα έχει γίνει ΠΕΔ 50-

50. Υλοποίησε το πρόγραμμα του ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) 26.000.000 ευρώ σε όλη την Πελοπόννησο. 

Μπήκαν ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες επενδύσεις. Άρα ο Δήμος έχει πάρει 

4 έργα από το ΟΠΑΑΧ, μπήκε για τους ιδιώτες ότι ό,τι βλέπεις από τα 

Ξενοδοχεία τα 3στερα στο Λυγουριό είναι επενδύσεις που υλοποίησε το 

«Πελοπόννησος».  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το «Πελοπόννησος» το άλλο το δεύτερο, δεν είναι το 

«Πελοπόννησος» το γνωστό. Δεν είναι το «Πελοπόννησος» το γνωστό.      

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες είναι ένα εργαλείο πολύ παλιό, 

διεφθαρμένο και σάπιο, που σκοπό έχουν να περάσουν κομμάτια των 

Υπηρεσιών της Τοπικής Διοίκησης στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο ιδιωτικό 

κεφάλαιο αντικαθιστώντας το ρόλο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του 

Δήμου κλπ. Η πρότασή μας είναι να μην στείλουμε κανέναν εκπρόσωπο και να 

μην συμμετέχουμε. Ευχαριστώ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να τους χαρίσουμε το κεφάλαιο λέτε; Γιατί έχουμε βάλει 

κάποια χρήματα εκεί.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν είπα να χαρίσουμε τίποτα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πώς; Άμα δεν συμμετέχουμε δεν θα έχουμε λόγο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Στις Αναπτυξιακές.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τι θα κάνουμε; Θα τα ζητήσουμε πίσω; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ναι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ψήφιση για ορισμό 

εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου στο “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος. 

Υπέρ λοιπόν της εισήγησης είμαστε όλοι εκτός τον κύριο Μπουρδάκο που 

δηλώνει κατά.   

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : « Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2019 [Δ΄ 

τριμήνου 2019]»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα αφορά στην «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης 

προϋπολογισμού 2019 [Δ΄ τριμήνου 2019]». 

      Εισηγητής ο κύριος Μαγγέλης.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

266 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή με την 11/2020 απόφασή της 

υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Δ΄ τριμηνιαία έκθεση ως οφείλει ως 

προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2019. 

      Με το Πρακτικό Νο 2 της 10/2/2020 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε κατά 

πλειοψηφία την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο των οικονομικών στοιχείων 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 

2019 με τους συνημμένους πίνακες εσόδων – εξόδων όπως αυτοί 

υποβάλλονται και τους οποίους έχουμε δώσει. Θέλω να αναφέρω ότι στην 

Οικονομική Επιτροπή ο κύριος Γαλάνης δεν το ψήφισε διότι εναρμονίζεται με 

βάση τη νομοθεσία, συνεχίζουμε με έναν πλασματικό προϋπολογισμό και δεν 

ψηφίζει τα αποτελέσματα της οικονομικής έκθεσης. Ως αναφορά ο κύριος 

Πρόεδρος ανέφερε ότι η τριμηνιαία έκθεση ακολουθεί τον προϋπολογισμό, ότι 

δεν έχουμε ξεπεράσει τα όρια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού διότι οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες όπως και το Παρατηρητήριο θα μας είχαν ενοχλήσει. Άρα 

το Δ΄ τρίμηνο του 2019 έκλεισε κανονικά, έχουμε τα έσοδα 

«Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα, Εισπραχθέντα» και τα έξοδα ανάλογα. 

Υπάρχουν και οι καταστάσεις όπου ως αναφορά τα Βεβαιωθέντα με τα 

Εισπραχθέντα υπάρχει μία λίστα όπου έχουμε τα ποσοστά στα Τακτικά Έσοδα 
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μεταξύ Εισπραχθέντων και Βεβαιωθέντων στο 96,4% και τα Έκτακτα Έσοδα 

πάλι Βεβαιωθέντα και Εισπραχθέντα σε ποσοστό 99,23%. Επίσης, ως 

αναφορά τα Εισπραχθέντα με τον προϋπολογισμό στα Τακτικά είμαστε στο 

64,50% και στα Έκτακτα στα 41,59%. Εδώ όμως θέλω να αναφέρω ότι δεν 

έχουν υπολογιστεί τα έσοδα, τα οποία προέρχονται από τις κρατικές 

επιχορηγήσεις του τελευταίου τριμήνου γιατί δεν είχαμε ανοίξει το λογαριασμό 

οπότε μπήκαν μέσα το Γενάρη για το έτος 2020 τα έσοδα από την ΚΑΠ 

Οκτωβρίου - Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. Άρα εισηγούμεθα την 

ψήφιση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Όπως είπα και στην Οικονομική Επιτροπή και όπως και στην 

ανάγνωση είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών η αστοχία όπως βλέπετε 

ξεπερνάει και το 50%. Για τους ίδιους λόγους εμείς δεν μπορούμε να 

ψηφίσουμε αυτή την τριμηνιαία, η οποία είναι η τελευταία φυσικά του 2019, 

τα νούμερα το λένε, όλοι τα έχετε πάρει, τα βλέπετε και εμμένουμε στην 

απόφαση την αρχική που είχαμε πάρει και στην Οικονομική Επιτροπή. 

Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς θα θέλαμε να ρωτήσουμε 1) στα έσοδα 

ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, είναι στο 30%, το ένα αυτό και 2) 

εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών είναι στο 3%. Είναι 

πιο κάτω. Κοιτάω τον 1ο πίνακα. Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών είναι 586.000 και είναι 20.000 τα εισπραχθέντα. Είναι 3%... 

3,28.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Μιλάμε για έσοδα; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ναι στα έσοδα. Λέω είναι προϋπολογισμός 616.000 

βεβαιωθέντα 586.000. Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών 

ετών.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Δεν είχαμε εισπράξει λόγω του ότι δεν είχαμε ανοίξει 

λογαριασμό, άρα μπήκαν στο ’20 μέσα.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Επίσης στο έσοδα από επιχορηγήσεις έχουμε 

προϋπολογίσει 282.000 και έχουμε πάρει ….Μας χρωστάει λεφτά το κράτος;  
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κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Μας χρωστάει….Τα οποία όμως μπαίνουν τώρα που ανοίξαμε 

λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος μπαίνουν.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε. Κάποιος άλλος; Υπέρ λοιπόν της ψήφισης 

της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2019 Δ΄ τριμήνου του 

2019 τάσσονται ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, η 

κυρία Σμυρλή, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Κουστένης, η κυρία Τουρλούκη, ο 

κύριος Ρώτας, ο κύριος Μαργιόλας, η κυρία Μπλάτσου, ο κύριος Σαρρής, ο 

κύριος Οικονόμου, ο κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος Ξυπολιάς και εγώ.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Και εγώ καταψηφίζω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος καταψηφίζει.   

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 27.410,00 € στις 

Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες α' τριμήνου 2020»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα αφορά στην «Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 

27.410,00 € στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες α' τριμήνου 

2020». 

      Με την 6607/29-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

κατανεμήθηκε στον Δήμο Επιδαύρου πίστωση 27.410,00 € για λειτουργικές 

δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ 

κατανομή 2020). Από την πίστωση αυτή αφαιρείται ποσό 41,12 € το οποίο 

αποτελεί κράτηση υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Επίσης 

πρέπει να παρακρατηθεί ποσό 5.000,00 € από τον Δήμο, προκειμένου να 

καλυφθεί η υποχρέωση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων 

που συμπεριλήφθηκε στην συνολική προμήθεια καυσίμων του Δήμου για το 

2020. Επομένως το ποσό που θα κατανεμηθεί στις σχολικές επιτροπές είναι 

22.368,88€. 



108 
 

      Οι προαναφερόμενες πιστώσεις έχουν ήδη προβλεφθεί στους 

αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού 2020 κατά την κατάρτισή του και 

ως εκ τούτου δεν απαιτείται τροποποίηση. 

      Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την από 24/2/2020 απόφασή της 

εισηγείται όπως η κατανομή του ποσού να γίνει σε ποσοστό 60% στην 

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης και 40% στην 

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης. 

      Εισηγούμαστε την αποδοχή της πίστωσης 27.410,00 € από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, την παρακράτηση ποσού 41,12 € υπέρ ΤΠΔ, την παρακράτηση 

ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων και 

την κατανομή ποσού 13.421,33 € στην Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 

Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης και ποσού 8.947,55 € στην Σχολική Επιτροπή 

Σχολικών Μονάδων Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης 

      Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ πριν πάμε στην πρόταση, καταρχήν αποδεχόμαστε 

το ποσό. Από εκεί και πέρα όσον αφορά την κατανομή εγώ θα αρχίσω με το 

νερό που ξεκίνησε ο Δήμαρχος για τις Σχολικές Επιτροπές. Ήρθε στη Δημοτική 

Επιχείρηση θέμα διαγραφή οφειλών των σχολείων που όφειλαν, που όφειλαν 

τον τελευταίο λογαριασμό. Γιατί τους είδα τους λογαριασμούς. Και εγώ 

διαφώνησα. Και διαφώνησα γιατί αυτά εντάσσονται στα λειτουργικά που 

έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών με κατανομή. Για ποιο λόγο να μην 

πληρώνουν τα σχολεία; Εκεί διαπιστώθηκε ότι τα σχολεία του πρώην Δήμου 

Επιδαύρου δεν είχαν ούτε καν ρολόγια. Άρα θα είναι αυτή η κατανομή; Γιατί 

κάποια πληρώνουν τόσα χρόνια. Άρα η θέση μας είναι ότι πρέπει να 

πληρώνουν τα σχολεία 1) γιατί η Επιχείρηση έχει ανάγκη, 2) έμμεσα 

επιχορηγούνται αν χρειαστούν τα σχολεία λεφτά να έρθουν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο γιατί δεν έχει διαπιστωθεί ότι δεν φτάνουν τα λειτουργικά για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων. Να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

να επιχορηγήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι έμμεσα επιχορηγείται και η 

Επιχείρηση. Το 3ο ζήτησα επιχειρήματα πώς έχουμε δικαίωμα εμείς σαν μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου να διαγράψουμε οφειλές; Και η απάντηση του 

Προέδρου και δεν πήρα μάλλον απάντηση ότι δεν πληρώνουν. Εντάξει και οι 
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πολίτες δεν πληρώνουν, να τους τα χαρίσουμε όλα. Άρα δεν έχει νόμιμη βάση 

γιατί αύριο το πρωί μπορεί να γίνει καταλογισμός γιατί διέγραψε χρέη, όπως 

έχει ξαναγίνει, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή ήταν η λογική. Το 

αίτημα έγινε από τον Πρόεδρο, ούτε καν από τις Σχολικές Επιτροπές, ήρθα 

στις Σχολικές Επιτροπές, δεν υπήρχε απαρτία για να απαντήσω και στο 

Δήμαρχο που λέει ότι εσείς παίζετε με τα παιδιά. Ποιοι παίζουν με τα παιδιά; 

Όταν εγώ ήρθα να παρακολουθήσω. Δεν υπήρχε απαρτία στη Σχολική 

Επιτροπή την πρώτη φορά Α΄ βάθμιας. Και ήρθες Δήμαρχε κάτω και κάτι μου 

είπες, ούτε καν το κατάλαβα. Και ρωτάω τον Πρόεδρο, όχι επειδή δεν υπήρχε 

απαρτία, έχουν κληθεί νόμιμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου; Και 

μάλιστα πετάχτηκε και ο κύριος Κουστένης και είπε γιατί υπάρχει και 

παράνομη πρόσκληση; Του είπε μετά ο Πρόεδρος ότι ναι και τηλέφωνο τον 

παίρνουμε, έπρεπε να έρθει, έτσι το Σύμβουλο, γιατί εγώ ενημερώθηκα το 

προηγούμενο βράδυ ότι δεν είχε πάρει νόμιμη πρόσκληση. Αυτή είναι η 

παράνομη πρόσκληση. Αυτά έγιναν και μην πάμε να ρίξουμε ευθύνες, 15 μέλη 

έχει η κάθε Σχολική Επιτροπή. Θα ρίξουμε ευθύνες στην Αντιπολίτευση ότι δεν 

μαζεύονται; Δεν έρχεται η Αντιπολίτευση. Δεν θα συνεδριάσει το Όργανο; Για 

τα νερά και για την απόφαση…εμείς όμως δεν παίζουμε. Και είπα πρέπει να 

μπούνε ρολόγια. Συνεχίστηκε αυτό, βγήκε μία απόφαση, έγινε αντικείμενο 

πολιτικής αυτή η απόφαση, με τη στάση της Αντιπολίτευσης που εμείς δεν την 

αλλάζουμε, δεν λέμε ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο και θέση μας είναι και 

άποψή μας και μπορούμε να την λέμε. Από εκεί και πέρα όμως μην μας λέτε 

για πράγματα που εμείς θεωρούμε σωστά και τα διεκδικούμε μέχρι το τέλος. 

Μέχρι τέλος θα το διεκδικήσουμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιες Σχολικές 

Επιτροπές και κάποια σχολεία να μην πληρώνουν νερό μέχρι τώρα, να 

πληρώνουν όλα τα υπόλοιπα σχολεία και να έρθουμε και να πούμε εντάξει, 

όλα καλά είναι. Η κατανομή απόψε θα πρέπει να γίνει με βάση αυτό, να 

πάρουν τα σχολεία που πληρώνανε νερό μέχρι τώρα και σβήστηκαν 

παραπάνω λεφτά από τα σχολεία που δεν είχαν ούτε ρολόγια.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, να καταλάβω κάτι. Και ποιο θα είναι το μέτρο 

σύγκρισης; 5 ευρώ, 10, 20, 30; Τι θα είναι αυτό; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιο μέτρο σύγκρισης;  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα λέτε να πάρουν παραπάνω. Και πόσα λεφτά παραπάνω να 

πάρουν;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η κατανομή στην Α΄ βάθμια και στη Β΄ βάθμια να γίνει 

σύμφωνα με τα σχολεία και με τα σχολεία του πρώην Δήμου Ασκληπιείου και 

του πρώην Δήμου Επιδαύρου. Έτσι να βγει η κατανομή. Διαφωνώ με την 

πρόταση της Επιτροπής Παιδείας δηλαδή.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι. Καταρχάς το ότι δεν πληρώνει κάποιος νερό δεν 

σημαίνει ότι μειώνει τα λειτουργικά που παίρνει από το κράτος. Δεν μας τα 

χαρίζει κανένας. Λειτουργικά είναι. 2) Δεν μίλησα για Σχολική Επιτροπή, 

μίλησα για την Επιτροπή Παιδείας όταν μίλησα γι’ αυτούς που δεν σέβονται 

κάποια πράγματα και δεν έρχονται στην Επιτροπή Παιδείας. Γιατί εκεί είναι το 

πρώτο βήμα για να γίνει η κατανομή. Και δεν πάει σε εσάς, ξεκάθαρα, δεν 

είστε μέλος της Επιτροπής Παιδείας. Εγώ το είπα γιατί πρέπει να το πω και 

γιατί έτσι είναι. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Δεν μίλησα για 

τις Σχολικές Επιτροπές και το λέω και ανοιχτά και ξεκάθαρα. Από εκεί και μετά 

εντάξει δεν θέλω να γυρνάω πίσω. Είμαστε ενιαίος Δήμος από το 2010. Και να 

κάτσουμε να απολογηθώ εγώ τώρα γιατί δεν είχε το ρολόι το Δημοτικό 

Σχολείο ή το Νηπιαγωγείο της Νέας Επιδαύρου ή της Τραχειάς, δεν μπαίνω 

στη διαδικασία. Τώρα από εκεί και μετά όμως εσείς κύριε Τσιλογιάννη και καλά 

κάνατε, δεν το κρίνω εγώ ως πράξη, ως αντιπολιτευτική τακτική, καλά κάνατε, 

εγώ το αναφέρω απλά. Εσείς θεωρείτε ότι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή 

που κυνηγήσατε μέχρι τέλους είναι αν θα πληρώνουν τα σχολεία 15 ευρώ και 

20 και 30 ευρώ το μήνα νερό. Η Επιχείρηση έχει μεγαλύτερα προβλήματα, 

πολύ μεγαλύτερα τα οποία σιγά – σιγά τα λύνουν και ο Πρόεδρος και το 

Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατευθύνσεις και την αρωγή όλης της 

πλειοψηφίας και λειτουργεί ήδη σε άλλο πλαίσιο. Εδώ λοιπόν κάτι δεν 

παρατήρησες να μην έχετε θέμα, αλλά όταν πας και προσβάλλεις την 

απόφαση ενώ ξέρεις ότι θα την κόψεις, εντάξει κόβεις την απόφαση. Κόφτε 

την απόφαση λοιπόν και να πληρώνουν τα σχολεία τα 30 ευρώ που είναι να 

πληρώνουν το μήνα και να τελειώνει η υπόθεση. Εσείς την έχετε κόψει αλλά 

απορώ για τις εκκλησίες γιατί δεν την κόψατε; Η ίδια απόφαση ήταν.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ήρθε θέμα. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο δεν ήρθε θέμα; Το ψηφίσατε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παύλου.  

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Απλά λίγο να διευκρινίσω. Σε όλο το Δήμο και της Επιδαύρου και 

Ασκληπιείου 3 σχολεία είχα μόνο υδρόμετρα. Το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το 

Λύκειο στο Λυγουριό.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στο Αρκαδικό δεν έχει;  

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Κανένα. Κανένα. Πουθενά. Τα 3 σχολεία αυτά συν τον Παιδικό 

Σταθμό. Αν θέλουμε να κάνουμε καταλογισμό που είπατε πριν, εμείς ζητήσαμε 

να διαγραφούν και τα χρέη τους γιατί κανένα σχολείο από αυτά τα τρία δεν 

είχε πληρώσει ποτέ νερό. Για να έρθουν όλα σε μία ισορροπία, να είναι όλοι 

ίσοι. Και δεν νομίζω ότι τα 22 κυβικά κατά μέσο όρο που καταναλώνουν το 

τρίμηνο τα σχολεία θα σώσουν την Επιχείρηση; Είναι χρήματα, τα οποία είναι 

στα λειτουργικά, θα μείνουν στα σχολεία, καλύτερα να βάψουν μία αίθουσα, 

να φτιάξουν τα κάγκελα, να βάλουν ένα air condition παρά να δώσουν στην 

Επιχείρηση 20 ευρώ το τρίμηνο για το νερό τους. Εγώ λέω ότι το Γυμνάσιο 

και το Λύκειο και το Δημοτικό είχαν κοντά στα 1.000 ευρώ το καθένα χρέη 

προς την Επιχείρηση. Συγγνώμη, 16,50 το Δημοτικό και τα άλλα είχαν κοντά 

στα 800 με 900 ευρώ τα δύο. Εγώ αυτό ξέρω ότι τα τρία σχολεία είχαν, τα 

υπόλοιπα δεν είχαν και είπαμε γιατί να πληρώνουν τα σχολεία νερό και να μην 

αξιοποιήσουν τα χρήματά τους κάπου αλλού; Εντάξει, δεν πατήσαμε κάπου 

για να το κάνουνε. Για τα παιδιά του Δήμου το κάναμε. Δεν το έκανα ούτε να 

καρπωθώ εγώ κάτι, ούτε κανένας άλλος, ούτε βγήκα να το παίξω ήρωας 

πουθενά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτήσω κάτι άλλο κύριε Παύλου. Εμένα με ενδιαφέρει 

εάν στη συγκεκριμένη το θέμα ήταν λοιπόν ότι κάποιες άλλες αποφάσεις 

πάρθηκαν και δεν καταγγέλθηκαν …έστω εκκλησίας. Γιατί είναι για μένα που 

είμαι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής…ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

μιλάω.  

κ. ΠΑΥΛΟΥ: Να απαντήσω; Ένα θέμα ήταν για τα σχολεία και το δεύτερο 

θέμα αμέσως επόμενο ήταν για τις εκκλησίες. Όχι το Πνευματικό Κέντρο που 

το χρησιμοποιεί ο Δήμος, για τις εκκλησίες που ήταν δύο εκκλησίες Λυγουριό 

και Γιαννουλέικα, που είχαν υδρόμετρο και πλήρωναν λογαριασμούς. Όλες οι 
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άλλες καμία. Και τώρα με την ίδια απόφαση με τα σχολεία και για τις 

εκκλησίες, που προτιμώ τα σχολεία από τις εκκλησίες και για άλλους λόγους. 

Τα πρακτικά πάντως υπάρχουν.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπιμπή συγγνώμη, κάτι θέλετε να πείτε; Μετά. Κύριε 

Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να τοποθετηθούμε και εμείς. Εμείς συμφωνούμε με τα 

χρήματα, δεν θα κατανείμουμε το ποσό και να κάνουμε και ένα σχόλιο. Η 

θέση μας όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τα σχολεία να μην πληρώνουν ούτε 

νερό, ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο, τίποτα. Κάνουμε ένα σχόλιο γι’ αυτά που 

ακούστηκαν. Και η εκκλησία να πληρώνει. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ στην απόφαση που διάβασα γιατί είπε ο κύριος 

Τσιλογιάννης ότι διάβασα και την απόφαση, βεβαίως και τη διάβασα γιατί δεν 

ήταν κακό που διάβασα μία απόφαση, έλεγε μέσα ότι θα σβήσουν με άλλα 

λόγια απλά τα χρέη τα οποία υπάρχουν στα τρία αυτά σχολεία Δημοτικού, 

Γυμνασίου και Λυκείου Λυγουριού με τα ποσά που είπε και ο κύριος 

Τσιλογιάννης κάτι για το Δημοτικό Σχολείο Λυγουριού και αρκετά χρήματα για 

το Γυμνάσιο και το Λύκειο και θα μπουν υδρομετρητές σε όλα τα σχολεία, εγώ 

αυτό διάβασα. Και μάλιστα …επειδή ήταν παρών είπε αν θα ελεγχόμαστε. 

Αυτή ήταν και ακριβώς και είπαμε ότι βεβαίως και θέλουμε ως Σχολικές 

Επιτροπές να μπουν υδρομετρητές γιατί αλλιώς θα πηγαίνει ο καθένας  να 

γεμίζει το βυτίο του για να ραντίσει το χωράφι του. Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Να ρωτήσω το Δήμαρχο στην εισήγηση που έκανε η κατανομή 

είναι μετά από προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας 

ή είναι μία κατανομή, την οποία αποφασίζετε εσείς;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Επιτροπή Παιδείας έχει κρίνει το 60%-40% και από 

προγενέστερες και για το ’18 και για το ’19 γιατί έχει περισσότερα σχολεία 

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, ως κτίρια δηλαδή, ως αριθμός σχολείων είναι 

περισσότερα…  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αν υπάρχουν μονόπλευρες αναγκαίες συντηρήσεις γιατί να 

τηρείται πάντα το 60%-40% και κατά περίπτωση να μην ενισχυθεί ο ένας 

κωδικός ή ο άλλος ανάλογα το πού θα πάνε;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι στιγμής έχει δείξει πάντως ότι το 60%-40% καλύπτει.  
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: 60%-40% αναγκάζονται να συμβιβαστούν.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάθε φορά όμως που έρχονται τα χρήματα γίνεται Επιτροπή 

Παιδείας.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Στην επόμενη να ζητήσουμε από τις Σχολικές Επιτροπές τις 

ανάγκες και να κρίνουμε πού θα δώσουμε προτεραιότητες και πού θα πάνε τα 

περισσότερα, πού θα πάνε τα λιγότερα. Μην πάμε σε αυτό το πάγιο το 60%-

40%.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αποδεχόμαστε την επιχορήγηση από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, συμφωνούμε με την κατανομή 60%-40% γιατί έτσι είναι τα 

σχολεία και λέω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει κατεύθυνση 

στις Σχολικές Επιτροπές για το θέμα του νερού τα σχολεία που πληρώνουν να 

πάρουν παραπάνω λεφτά λειτουργικά από τα σχολεία που δεν πληρώνανε 

στην Α΄ βάθμια και στη Β΄ βάθμια.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπιμπή. 

κ. ΜΠΙΜΠΗΣ:  Καλησπέρα και συγγνώμη. Απλά επειδή το θέμα είναι πολύ 

σοβαρό και είναι πολύ λεπτό, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Ως νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο μια και συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΕΠ προσπαθήσαμε να βάλουμε μία τάξη. Ποια είναι η τάξη; 

Διαπιστώσαμε αυτό το οποίο είναι τραγικό. Σε όλο το Δήμο να πληρώνουν 

τρία σχολεία νερό. Τρία. Να πληρώνουν δύο εκκλησίες και όλες οι άλλες 

τίποτα, σε όλο το Δήμο. Τι ήταν πιο πρέπον να κάνουμε σαν Διοικητικό 

Συμβούλιο; Να βάλουμε όλα τα σχολεία να πληρώνουν ή να σταματήσουμε 

εκείνα τα λίγα που πληρώνανε; Και τι πληρώνανε; Τα δύο σχολεία όπως είπε 

και ο Πρόεδρος χρωστούσαν Γυμνάσιο και Λύκειο 350 και 400, δηλαδή είχαν 

πάρα πολλά χρόνια να πληρώσουν, μόνο το Δημοτικό Σχολείο Λυγουριού ήταν 

συνεπέστατο. Άρα έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Σαφώς και 

η απόφαση δεν είναι σύννομη. Αυτό ήταν γνωστό τοις πάσι. Τώρα ο κύριος 

Τσιλογιάννης εντάξει, είναι επικεφαλής Αντιπολίτευσης λειτουργεί όπως θέλει 

αλλά εδώ υπάρχουν τρεις Σύμβουλοι του, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ξέρανε 

και κάποιοι μπορεί να ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ότι 

γινόταν αυτό. Και γινόταν για πάρα πολλά χρόνια. Τα 9 χρόνια της 

προηγούμενης θητείας. Εγώ θεωρώ πως σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει 
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να το δείτε και να μείνει όπως είπε και ο Πρόεδρος να μην πληρώνουν τα 

σχολεία και ούτε οι εκκλησίες, γιατί το άλλο θέμα το ψήφισε, δεν το θυμάσαι 

Αλέκο, στις εκκλησίες είπες ναι. Είπες ναι, είναι στα πρακτικά. Όχι για το 

Πνευματικό. Γιατί εκκλησίες. Είχαμε και άλλο θέμα.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ρώτησα και μου λέτε ότι δεν υπάρχουν ούτε ρολόγια 

ούτε χρήσεις της εκκλησίας.  

κ. ΜΠΙΜΠΗΣ: Σαφώς δεν υπάρχει. Είναι το Λυγουριό η Αγία Τριάδα και των 

Γιαννουλέικων που πληρώνουν και γι’ αυτό τα αλλάξαμε και αυτά και το πιο 

σημαντικό και τελειώνω…Το σχολείο …δεν έχει καθόλου υδρόμετρο, όπως όλα 

τα σχολεία δεν έχουν καθόλου υδρόμετρα. Αυτό λάβετέ του υπόψη. Εγώ 

ήμουν από το ’14. Γιατί μας είχε πει ποτέ κανένας ότι γινόταν αυτό; Ο 

Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο. Πρόεδρε ένα τελευταίο. Βάζουμε 

υδρόμετρα στα σχολεία και παντού, τουλάχιστον να ελέγχεται η κατανάλωση. 

Είναι πολύ σημαντικό αυτό.    

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι. Καταρχάς προτείνω να αποφασίσετε όπως η 

Επιτροπή Παιδείας κλπ. Κύριε Τσιλογιάννη να κάνω μία πρόταση για να το 

κλείσουμε, χωρίς απάντηση, κάντε ό,τι θέλετε, εγώ κάνω μία πρόταση. 

Προτείνω να αποσύρετε την προσφυγή. Λάθος είδα εγώ; Δεν έχετε κάνει 

προσφυγή; Διερεύνηση αναφοράς – καταγγελίας. Καταγγελία κατά της 

απόφασης έχετε κάνει τώρα.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ζητάω αυτεπάγγελτο έλεγχο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακόμα χειρότερο. Εγώ προτείνω πάντως να πάρετε την 

απόφαση πίσω, την καταγγελία αυτή την αναφορά και η Σχολική Επιτροπή να 

δει το θέμα που λέει ο κύριος Τσιλογιάννης με τα σχολεία που μέχρι τώρα 

πλήρωναν και σε μία επόμενη κατανομή να χρηματοδοτήσει αυτά τα σχολεία, 

αλλά από εδώ και πέρα να σταματήσουν να πληρώνουν. Αυτό προτείνω εγώ. 

Δεν είναι θέμα τώρα, εγώ το έβαλα, ό,τι θέλετε κάντε, αύριο μεθαύριο, ό,τι 

θέλετε κάντε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δήμαρχε συγγνώμη. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος έχει δίκιο 

τώρα όσον αφορά την κατανομή. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη, η Επιτροπή 

Παιδείας αποφασίζει το 60%-40%, αυτό μπορεί να το κάνει όταν θα κάνει την 

κατανομή στην Α΄ βάθμια, να πάρει τις καρτέλες των Δημοτικών Σχολείων 
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από το ’11 μέχρι και τώρα, πόσα χρήματα έχει πληρώσει παράδειγμα….Αφού 

την κάνει ο Δήμαρχος την πρόταση. Γιατί δεν κάνεις παρατήρηση στο 

Δήμαρχο Πρόεδρε; Πρόεδρε, συγγνώμη να σου πω κάτι; Εδώ ο Δήμαρχος 

έκανε αυτή την πρόταση.     

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως λέει και ένα ρητό «Θεού θέλοντος και καιρού 

επιτρέποντος». Πάντως φοβόμαστε και λίγο το Θεό. Να προχωρήσουμε στην 

αποδοχή και την κατανομή πίστωσης.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε ποιος φοβάται τον Θεό;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …Να προχωρήσουμε. Υπέρ της αποδοχής και κατανομής 

πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες α' τριμήνου 2020 

τάσσονται όλοι εκτός από τον κύριο Μπουρδάκο που είπε να μην τα 

κατανείμουμε, να τα κρατήσουμε.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  Λέω δεν ψηφίζω αυτή την κατανομή.       

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης 

Μαρτίου ” 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα αφορά στην «Εορταστικές εκδηλώσεις για την 

επέτειο της 25ης Μαρτίου».  

      Προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών 

εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου σε όλες τις Κοινότητες του 

Δήμου απαιτείται α) για την ηχητική κάλυψη, πίστωσης 1.500,00 € σε βάρος 

του ΚΑ 00-6443.001 “Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών Εορτών” και β) για την 

προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού ψήφιση πίστωσης 500,00 €  σε βάρος του 

ΚΑ 70-6691 “προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και  φωταγωγήσεων” του 

προϋπολογισμού του Δήμου 2020. 

      Οι εργασίες και οι προμήθειες θα ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

      Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με α) την 

διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου σε 

όλες τις Κοινότητες του Δήμου και την έγκριση δαπανών ηχητικής κάλυψης 
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εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει ηχητικά μηχανήματα ικανά να καλύψουν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες και προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού. 

      Καλούμαστε λοιπόν να ψηφίσουμε αυτές τις δύο πιστώσεις καθώς και τη 

διενέργεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια 

τοποθέτηση; Υπέρ λοιπόν αυτής της πρότασης ομόφωνα; Ομόφωνα.     

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος του 

συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Επιδαύρου και του ιδιώτη κ. 

Καφτάνη Μ. Γεωργίου για την μίσθωση ακινήτου στην Αρχαία 

Επίδαυρο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης 

αυτοκινήτων» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα αφορά στην «Παράταση της χρονικής διάρκειας 

ισχύος του συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Επιδαύρου και του ιδιώτη κ. 

Καφτάνη Μ. Γεωργίου για την μίσθωση ακινήτου στην Αρχαία Επίδαυρο το 

οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων»  

      Ο Δήμος Επιδαύρου έχει προβεί στη μίσθωση χώρου στην περιοχή 

“Βάλτος” Αρχαίας Επιδαύρου, ο οποίος χρησιμοποιείται για στάθμευση 

αυτοκινήτων διότι ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητο χώρο για την εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών. Στο αριθμ. 639/23-2-2018 συμφωνητικό ορίζεται διάρκεια 

μίσθωσης δύο έτη από την υπογραφή του, με δυνατότητα παράτασης σε 

περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο. 

      Επειδή εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που οδήγησαν στη μίσθωση 

αυτή και ο Δήμος εξακολουθεί να στερείται κατάλληλου ιδιόκτητου χώρου για 

το σκοπό αυτό, εισηγούμαστε την παράταση της μίσθωσης για 1 έτος με το 

ίδιο μίσθωμα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάζουμε για ένα έτος, θα το εξετάσουμε πάλι του χρόνου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Συμφωνούμε απλά θεωρούμε άμεση ανάγκη να 

ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ στην Επίδαυρο.  



117 
 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψήφιση του συγκεκριμένου. Υπέρ 

λοιπόν της παράτασης της μίσθωσης για ένα έτος; Ομόφωνα.   

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) 

στην Νέα Επίδαυρο» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα αφορά στην «Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου 

(αναψυκτηρίου) στην Νέα Επίδαυρο».  

      Το δημοτικό περίπτερο (αναψυκτήριο) το οποίο βρίσκεται στην πλατεία 

Εθνοσυνέλευσης στη Νέα Επίδαυρο, είχε εκμισθωθεί από την κ. 

Μπαλαμπάνοβα Ελένη και το συμφωνητικό έληξε στις 31/12/2020. Το 

συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Επιδαύρου με την 4/24-1-2020 απόφασή του, 

εισηγείται στη Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

ώστε να εκμισθωθεί εκ νέου το δημοτικό περίπτερο με πλειοδοτική 

δημοπρασία. 

      Εισηγούμαστε την αποδοχή της εισήγησης του συμβουλίου της 

Κοινότητας Νέας Επιδαύρου και την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού 

περιπτέρου με πλειοδοτική δημοπρασία, με τις διατάξεις του άρθρου 192 του 

Ν. 3463/2006, οι όροι της οποίας θα καθοριστούν από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς έχει γίνει λάθος είναι 31/12/2019. Απλά να 

διορθωθεί για τα πρακτικά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν έχει λήξει στις 31/12/2019.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το περίπτερο στη Νέα γνωρίζετε όλοι τη σημασία του να 

ανοίξει. Χρήστο πριν το βγάλουμε στη δημοπρασία θα έχουμε λύσει το θέμα 

με το ρεύμα, μην το κάνουμε όπως το κάναμε την άλλη φορά, γιατί τα έχω τα 

πρακτικά και θα τα δώσω στον Τάσο, θα πρέπει να λυθεί τώρα, από αύριο 

πρέπει να λυθεί. Επίσης, η κυρία Μπαλαμπάνοβα παρέλαβε ένα 

μισογκρεμισμένο κτίριο εκεί, κτιριάκι μισογκρεμισμένο. Η Τεχνική Υπηρεσία 

έχει φωτογραφίες από ό,τι με ενημέρωσε η ίδια για το πώς το παρέλαβε. 

Επειδή μέσα έχει βάλει κάποια πράγματα. Οι προηγούμενοι ενοικιαστές είχαν 
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τραβήξει μέχρι τα καλώδια. Είναι κρίμα να το ξαναφήσει έτσι όπως ήταν, δεν 

θα φτιάχνεται. Εγώ απλά το λέω, στην Οικονομική Επιτροπή θα το δούμε 

πάλι, θα πρέπει τα σταθερά κομμάτια, δηλαδή ρεύματα και όλα αυτά, δεν 

ξέρω να τα αγοράσουμε, δεν ξέρω τι, πάντως να τα πάρουμε, να είναι του 

κτιρίου, να μην μπαίνει ο καθένας, το γκρεμίζει και φεύγει. Τα έχει βάλει, 

εμένα μου είπε ότι «εγώ τα έχω βάλει από την τσέπη μου», μου είχε πει ο 

προηγούμενος Δήμαρχος «μην πληρώσεις ένα ενοίκιο, θα τα βρούμε», αυτό 

δεν υπάρχει , δεν γίνεται και είναι ένα ενοίκιο μέσα γι’ αυτό το λόγο, μου είπε 

ότι τα έχει τα λεφτά και θα τα βάλει γιατί θέλει να έχει δημοτική ενημερότητα 

για να μπει στην πλειοδοσία. Εγώ όμως λέω ότι είναι κρίμα αν δεν το πάρει να 

μας τα ξηλώσει όλα και να φύγει, πρώτο αυτό. Δεύτερο, το κτίριο αυτό ενώ 

ομορφαίνει την πλατεία, προχωράει, προχωράει, το κτίριο αυτό παραμένει 

όπως ήταν. Θέλει ένα φρεσκαρισματάκι και επάνω και εξωτερικά. Να 

μιλήσουμε με τα παιδιά από την Τεχνική Υπηρεσία να κάνουμε μία ήπια 

ψιλοδιαμόρφωση να ταιριάζει στο χώρο γιατί είναι και κακό στο μάτι. Αυτό 

όλα θα τα πούμε στην Οικονομική Επιτροπή, εννοείται και έρχεται και του 

Λυγουριού, αν όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο Συμβούλιο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Πιστεύω ότι η απόφαση η σημερινή πρέπει να είναι μετά την 

Οικονομική. Στο άρθρο 72 του Καλλικράτη και στις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής στην παράγραφο Ζ΄ λέει ότι εισηγείται η Οικονομική 

Επιτροπή. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης 

της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη και της υλοποίησής 

του. Έχει και το ειδικό φυσικά. Δεν είναι μόνο ότι εισηγείται ένα σχέδιο 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση από την 

Οικονομική, ώστε να πάμε σήμερα να πάρουμε απόφαση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην Οικονομική βάζουμε τους όρους της δημοπρασίας.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Όχι, θα πάτε στον Καλλικράτη στο άρθρο 72 σας το ξαναλέω 

στην παράγραφο Ζ΄, σας λέω ακριβώς τι αναφέρει: «Εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του».  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να το δω με την Υπηρεσία, δεν το ξέρω.  
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αν δεν εισηγηθεί από την Οικονομική Επιτροπή είναι άκυρη η 

απόφασή μας.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν νομίζω. Νομίζω για τις πλειοδοσίες ισχύει άλλο πράγμα. 

Και τους όρους του διαγωνισμού τους βάζει η Οικονομική μετά τη βούληση 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δίνει το σχέδιο διαχείρισης, ποια μισθώνονται, ποια δεν 

μισθώνονται, το οτιδήποτε, παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο μία απόφαση 

βούλησης εναρμονισμένη με την παράγραφο τη συγκεκριμένη και έρχεται η 

Οικονομική μετά και βάζει τους όρους. Φυσικό είναι. Εγώ το λέω γιατί θα την 

χάσουμε την απόφαση αυτή και θα τρέχουμε. Να έχει προηγηθεί ένα πολυετές 

σχέδιο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Δεν λέει μόνο εκείνο ή όλα μαζί. Δεν 

έγινε ποτέ. Εδώ τίθεται θέμα νομιμότητας. Θα βρεθεί αύριο το πρωί επειδή θα 

πάμε σε πλειοδοτικό, κάποιος δεν θα το πάρει, θα πάει να πατήσει πάνω εδώ, 

θα σε γυρίσει από την αρχή και θα πάει να αλλάξει την προσφορά του. Εγώ 

αυτό λέω.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα ρωτήσω τις Υπηρεσίες αύριο. Νομίζω όμως ότι μέχρι 

τώρα επειδή δεν υπήρχαν ζητήματα νομιμότητας ως προς την ενοικίαση των 

περιπτέρων, νομίζω ο τρόπος ο τελευταίος που το κάνουμε, που είναι αυτός, 

είναι νόμιμος. Γιατί αν θυμάμαι καλά επειδή είμαστε στη Νέα Επίδαυρο λοιπόν 

για να ξεκαθαρίσουμε και τι είχε γίνει πριν, αυτός που το είχε νοικιάσει, το είχε 

νοικιάσει με λάθος απόφαση, τα γκρέμισε όλα μας ζητάει και τα ρέστα μετά. 

Αλλά εντάξει καλύφθηκε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα γιατί μπήκε 

υποψήφιος με τον κύριο Γκάτζιο. Οπότε ήταν όλα μία χαρά… 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν το ξέρω, δεν ήμουν, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη σ’ 

αυτό, το καταθέτω ως ενημέρωση γιατί επειδή θα πάμε σε έναν διαγωνισμό, 

εκείνη τη ώρα κάποιος θα το κρατήσει και εάν δεν το πάρει θα επικαλεστεί 

αυτό και θα βρεθούμε όλοι στον αέρα και πάλι από την αρχή. Θα έχει γίνει ό,τι 

έχει γίνει, θα έχουν φανεί οι τιμές και οι ιστορίες. Να πάμε να πάρουμε την 

απόφαση στην Οικονομική και να πάμε στο επόμενο. Την παίρνουμε, εγώ δεν 

το βάζω ως θέμα ως προαπαιτούμενο για τη σημερινή απόφαση. Ναι, στη 

μίσθωση και ναι και στο μάζεμα.  
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κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Συγγνώμη, έχω το λόγο; Το ψάξαμε, ρώτησα και την 

Οικονομική Υπηρεσία και το Διοικητικό, συνευρέθηκαν και οι δύο, μπήκαν 

μέσα, το είδαν και μου είπαν ότι θα πάει για τη βούληση εφόσον έχει τη 

θετική γνωμοδότηση του Τοπικού πρώτα, η βούληση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και μετά η Οικονομική για τους όρους.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε να ρωτήσω κάτι; Αν η Οικονομική Επιτροπή 

που θέτει ως προαπαιτούμενο η συγκεκριμένη παράγραφος, γιατί είναι η 

πλατεία Εθνοσυνέλευσης ή όχι να μην μισθωθεί αυτό για τον α΄ ή  το β΄ 

λόγο, λέω μία δικαιολογία.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Γι’ αυτό ζητάει… 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Άρα δεν μπορούμε εμείς να πούμε εδώ ούτε καν βούληση να 

προχωρήσουμε σ’ αυτή τη διαδικασία. Εμείς μ’ αυτό προχωράμε στη 

διαδικασία που τους όρους θα τους βάλει η Οικονομική. Δεν ξέρω, εγώ δεν το 

βάζω ως προαπαιτούμενο να ψηφίσω ή όχι. Εγώ το λέω γιατί το βρήκα 

μπροστά μου και επειδή είναι διαγωνισμός, όταν θα μου χαλάσει εμένα εκείνη 

την ώρα το σκεπτικό μου θα έρθω και θα πω βάσει του τάδε είναι άκυρη η 

διαδικασία και θα ακυρωθεί.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Άρα λες ότι θα πάρω την απόφαση με την απόφαση αυτή. 

Εγώ αύριο κιόλας θα έχω τη νομοθεσία για το συγκεκριμένο. Αλλά το έψαξα.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν ξέρω τι έχεις ψάξει και περιμένω να με ενημερώσεις να σου 

πω την αλήθεια μόνο και μόνο έστω και από το τηλέφωνο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψήφιση του συγκεκριμένου. Υπέρ λοιπόν   της 

εκμίσθωσης δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην Νέα Επίδαυρο 

ομόφωνα υπέρ.   

               

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Σύναψη δημόσιας σύμβασης για την μεταφορά 

ανακυκλώσιμων υλικών, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 

του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα αφορά στην «Σύναψη δημόσιας σύμβασης για 

την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

61 του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».  

      Οι διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 

τεύχος Α'), ορίζουν ότι: “1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση 

του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση 

καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια 

και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.” 

      Ο Δήμος στερείται κατάλληλου φορτηγού οχήματος για την μεταφορά 

των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής στην Τρίπολη και η 

μεταφορά με τα μικρά απορριμματοφόρα που διαθέτει κρίνεται ιδιαιτέρως 

δαπανηρή. 

      Εισηγούμαστε την έγκριση σύναψης δημόσιας  σύμβασης για την 

μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 

του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

      Ερωτήσεις; Κύριε Μπουρδάκο; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, να προχωρήσει 

ο Δήμος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κάνει τη μεταφορά. 

Ευχαριστώ.   

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Παρόμοια είναι και η πρόταση η δική μας, επειδή έχουμε 

80.000 ευρώ στον προϋπολογισμό που είχαμε ψηφίσει, απ’ αυτά τα χρήματα 

να πάμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο δικό μας. Είχαμε δεν είχαμε εγώ ξέρω ότι 

ο προϋπολογισμός είναι εκεί. Αυτό του νούμερο αναγράφει ακόμα, αν δεν τα 

έχουμε αυτό είναι ένα άλλο θέμα, να κοιτάξουμε να βρούμε ένα δικό μας 
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μεταφορικό μέσο γιατί κάθε χρόνο όλη αυτή η ιστορία, θα είχαμε πάρει δύο 

αυτοκίνητα μέχρι τώρα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνούμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Τώρα να πάμε έστω και στο δανεισμό, έστω και στο leasing , 

ό,τι και εάν είναι να πάμε να το πάρουμε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ ότι θα είχαμε πάρει δύο αυτοκίνητα μέχρι τώρα.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Συμφωνούμε. Δυστυχώς.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με το βλέμμα στραμμένο, που θα έλεγε και ο φίλος μου ο 

Μπουρδάκος στο ΣΔΙΤ, δεν θα το κάνουμε αυτό φέτος,  εάν υπάρξει ανάγκη 

θα το κάνουμε του χρόνου. Θεωρώ ότι ο ΣΜΑ που θα γίνει θα μας καλύψει και 

για τα ανακυκλώσιμα και για τα οργανικά άρα δεν θα έχουμε αυτή τη 

μεταφορά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαννάκη; Κύριε Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Επειδή το ξέρουμε το θέμα κάθε χρόνο, πρέπει να 

γίνεται μία δημοπρασία και να τελειώνει η ιστορία.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Το πρώτο, εδώ παίρνουμε τη βούληση ότι δεν έχουμε 

δικό μας όχημα έτσι; Απλά αν θέλετε να το πούμε δύο λεπτά το πρώτο 

τετράμηνο θα πάμε με απευθείας ανάθεση γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε σε 

δημοπρασία λόγω κακής ας το πω, κακού προϋπολογισμού, θα μας πάει μέχρι 

το Μάρτη αλλά δεν μας πήγε, άρα έχουμε μπει στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης και το επόμενο θα είναι διαγωνισμός και υποχρεωτικά διαγωνισμός, 

γιατί αλλιώς μετά πας για κατάτμηση, δεν το συζητάμε. Δηλαδή το τετράμηνο 

το πρώτο μέχρι τον Απρίλη, τα είχατε εσείς αυτά εμείς τώρα δεν τα έχουμε, 

εμείς έχουμε Νέα Δημοκρατία, δεν τα έχουμε αυτά, μας τα έχει κόψει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαννάκη.  

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Μια και μιλάμε για ανακυκλώσιμα τώρα…Θα πρέπει κάτι να 

κάνουμε να ενημερωθεί ο κόσμος ή θα δραστηριοποιηθούν τα Τοπικά, να 

πάνε σπίτι- σπίτι, να ενημερώσουν τον κόσμο, γιατί από ό,τι ακούω και από 

ό,τι ξέρω μας επιστρέφουν το 40% πίσω. Πληρώνουμε τόσα λεφτά να τα 

πάμε και πληρώνουμε και άλλα, το 40% για να τα φέρνουν πίσω; Νομίζω ότι 

αν θα κάνουμε μία προσπάθεια να τους ενημερώσουμε πόρτα- πόρτα θα 

έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό κύριε Γιαννάκη αλλά είναι πολύ δύσκολο να 

γίνει. Δηλαδή όταν έγινε η μελέτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην 

Αργολίδα, οι Γερμανοί τότε το 4% διαχωρίζανε. Φαντάσου τον Έλληνα που 

τον πέταγε από τον 5ο όροφο και κοίταγε πού είναι το καλάθι για να μπούνε 

μέσα, όχι να τα ξεχωρίσει κιόλας. Θα γίνει η προσπάθεια.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά χωρίς να δικαιολογώ τίποτα και η Γεωργία έχει πάρει 

απόφαση το Μάρτη να ηρεμίσουμε λίγο μετά τα θέματα που έχουμε τώρα 

μέχρι αρχές Μάρτη, θα το κάνει αυτό με τα Τοπικά νομίζω, έχουν συμφωνήσει 

να γίνει μία καμπάνια, όμως χωρίς να δικαιολογώ τίποτα ξαναλέω, ότι η 

καμπάνια πρέπει να γίνει, να ξέρετε ότι το πρόβλημα δεν είναι δικό μας. Το 

πρόβλημα είναι από την Τρίπολη, από τη Μεγαλόπολη, αφού έχουν πάει εκεί 

γίνεται…και επειδή ξέρω ας πούμε ότι είναι της Τρίπολης μέσα, σας λέω ότι η 

Τρίπολη δεν κάνει ανακύκλωση. Τα ρίχνουν όλα χύμα. Άρα εμείς και να 

πέσουμε καλύτερα, 40% θα έχουμε πάλι. Βέβαια αυτό δεν είναι δικαιολογία 

γιατί αύριο το πρωί μπορεί να αξιοποιηθεί η ανακύκλωση στο καινούριο 

εργοστάσιο. Και αυτός είναι ο στόχος μάλλον. Δηλαδή τα καθαρά 

απορρίμματα να πηγαίνουν μόνα τους και να … 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ λοιπόν της σύναψης δημόσιας σύμβασης για την 

μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 

του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει τάσσονται όλοι υπέρ 

εκτός τον κύριο Μπουρδάκο και τον κύριο Γαλάνη; Άρα λοιπόν δεν ψηφίζει ο 

κύριος Γαλάνης. Ο κύριος Γαλάνης να σημειωθεί ότι υπερψηφίζει την πρόταση 

του κυρίου Μπουρδάκου άρα περνάει η εισήγηση που κάναμε κατά 

πλειοψηφία.   

   

 

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Προγραμματισμός εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ Δήμου 

Επιδαύρου α΄ εξαμήνου έτους 2020» 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα αφορά στην «Προγραμματισμός εκδηλώσεων 

του ΚΑΠΗ Δήμου Επιδαύρου α΄ εξαμήνου έτους 2020»  

      Η Υπηρεσία ΚΑΠΗ του Δήμου Επιδαύρου προτείνει τον προγραμματισμό 

εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει κατά το α’  εξάμηνο 2020, ως εξής: 

 ΜΑΡΤΙΟΣ: Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης στην Αθήνα. 

Επίσκεψη σε αξιοθέατα 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Μονοήμερη εκδρομή για Πάτρα (Άγιο Ανδρέα -Αχάια 

Κλάους) 

 ΜΑΙΟΣ:  Μονοήμερη εκδρομή Αγία Θεοδώρα - Μεγαλόπολη 

 ΙΟΥΝΙΟΣ: Μονοήμερη εκδρομή Τρίκαλα Κορινθίας – Άγιο Βλάσσιο 

 

Οικονομική συμμετοχή των Μελών του ΚΑΠΗ : πενήντα (50) τοις εκατό. 

Οικονομική συμμετοχή Δήμου Επιδαύρου : πενήντα (50) τοις εκατό. 

Είναι για τη μεταφορά αυτό το 50%.  

Λεωφορείο ανά 40 άτομα συμμετοχής. 

     Οι απαιτούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 15-6473 “Έξοδα 

οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού 2020. 

     Οι αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών όπου απαιτούνται, θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

     Επαναλαμβάνω είναι 50% για τη μεταφορά. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω ότι είναι μία πρώτη προσέγγιση και της Γεωργίας για 

να δούμε περίπου το κόστος και το τι μπορούμε να κάνουμε και γι’ αυτό έβαλε 

και τις τέσσερις αυτές εκδρομές και αφήσαμε τις άλλες πίσω, να δω πώς 

μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς και τι συμμετοχή θα υπάρχει. Μακάρι 

να υπάρχει συμμετοχή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σ’ αυτό. Σας καλώ όλους να 

το ψηφίσετε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Έχουμε ένα προγραμματισμό εδώ εξαμήνου, Μάρτιος, 

Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος. Κατάντησε το ΚΑΠΗ μόνο για εκδρομές. Ο σκοπός 

της ίδρυσής του είναι τελείως διαφορετικός. Υπάρχει κάποιος άλλος 

προγραμματισμός πέρα από αυτό που θα έρθει κάποια στιγμή να δούμε και 

κάτι άλλο; Γιατί το να κάνει μία εκδρομή ανά δίμηνο.  
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κ. ……………..: Ναι υπάρχει αλλά δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν 

αφορά μετακινήσεις. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Θα περιμένουμε τουλάχιστον την ενημέρωσή σας. 

Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε να τελειώσουμε το θέμα γιατί έχω και μία 

καταγγελία, η οποία θα πάει για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Και εμείς συμφωνούμε απλά θα θέλαμε στον 

προγραμματισμό να δοκιμάσουμε να επιδοτήσουμε εμείς 100% κάποια 

εκδρομή, να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ξυπολιά.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω οι εκδρομές αυτές είναι από την Επιτροπή 

Ηλικιωμένων;  

κ. …………….: Ναι.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Αυτοί έχουν αποφασίσει.  

κ. …………….: Έχει γίνει συζήτηση, ναι.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ωραία. Τα προηγούμενα χρόνια, πάλι θα με κατηγορήσει ο 

Δήμαρχος, ακούγαμε εδώ πέρα πάλι τους προβληματισμούς για συμμετοχή 

του Δήμου ολοκληρωτική σε κάποιες τουλάχιστον εκδρομές. Εν πάση 

περιπτώσει η αλήθεια είναι αυτή που παίρνουμε την απόφαση τώρα, δεν είναι 

δυνατόν, θα μπορούσαμε να λαϊκίζουμε, δεν το κάνουμε. Εγώ προτείνω και 

κάτι άλλο Γεωργία. Επειδή δεν είναι μόνο οι εκδρομές. Στο παρελθόν είχαν 

γίνει κάποιες δράσεις από το Δήμο, ουσιαστικά απευθυνόντουσαν στο ΚΑΠΗ 

και στην ευρύτερη κοινωνία. Δηλαδή πολύ απλά, πριν από ενάμιση χρόνο 

είχαμε τους «Γιατρούς της Αγάπης», ήταν οχτώ ειδικότητες, φανταστείτε ότι 

στο διήμερο, γι’ αυτό επικεντρώνομαι εκεί και λέω ότι δεν μας λέει κάτι εάν η 

εκδρομή από 10 ευρώ είναι 8 ή 4, δεν λέει τίποτα αυτό, γιατί τότε θυμάμαι 

στις 8 ειδικότητες με 40 επισκέψεις στο διήμερο ήταν 320 επισκέψεις. 320 

επισκέψεις με 50 ευρώ τουλάχιστον ή 40 εάν θέλετε κόστος, δεν πληρώνανε 

βέβαια οι δημότες, καταλαβαίνετε το μέγεθος πόσο μεγάλη σημασία έχει για 

τους δημότες και ήταν μία παροχή, η οποία πραγματικά ο κόσμος τη ζήτησε 

και μάλιστα κάποιες φορές ερχόντουσαν και από όμορο Δήμο, δηλαδή από 

χωριά γειτονικά. Κάτι ακόμα ήθελα να πω και κλείνω. Προς αποφυγή 
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παρεξηγήσεων, το λέω αυτό για όλους τους συναδέλφους, κάποιες ερωτήσεις 

ή εάν θέλετε επιθέσεις αν το θεωρείτε έτσι, δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο, 

είναι θεσμικά. Δεν έχω να μοιράσω ούτε με εσένα κάτι Γιώργο, ούτε με τον 

Ηλία, ούτε με κανέναν. Θεσμικά γίνονται όλα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 

Είναι γεγονός αυτό Χρήστο γιατί πολλές φορές παρεξηγείται από κάποιους 

ανθρώπους. Θεσμικά είναι όλα αυτά.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν μιλήσει ο Θανάσης να πω κάτι. Στο προηγούμενο που 

είπε, καταρχήν δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκε κανείς, πολιτικά μιλάμε, θεσμικά 

μιλάμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Στο προηγούμενο που είπε ο 

Γιάννης να πω ότι από το Metropolitan General θα έρθουν στις 13 και 14 

Μαρτίου Χειρουργός Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Αγγειοχειρουργός και 

Μαστολόγος,, οι οποίοι μετά από πρόταση δική μας και της Βαγγελίτσας που 

τρέχει λίγο το πρόγραμμα, θα κάνουν δωρεάν εξετάσεις σε όποιον θέλει, όμως 

δεν το βάζουμε στα πλαίσια του ΚΑΠΗ, είναι για όλους, θα είναι από τις 17:00 

το απόγευμα Παρασκευή και 10:00 με 15:00 το Σάββατο, αποφασίσαμε να 

γίνουν όλα στο χώρο του Κέντρου Υγείας και να μεταφέρουμε τον κόσμο, 

συγγνώμη από 11:00 το πρωί μέχρι 17:00 το απόγευμα θα είναι την 

Παρασκευή και από 10:00 μέχρι 15:00 το Σάββατο, να μεταφέρουμε τον 

κόσμο που θέλει με λεωφορείο στο Κέντρο Υγείας για να μην γυρνάνε αυτοί 

γύρω γύρω, αυτοί μας ζήτησαν ένα χωριό συν το Κέντρο Υγείας. Εμείς λοιπόν 

για να μην πάμε σε ένα χωριό και γίνει βαβούρα γιατί σε εμένα, όχι σε αυτόν, 

όποιος θέλει θα δηλώσει, θα έρθει στο Κέντρος Υγείας που θα είναι στημένοι 

και θα τελειώσει η υπόθεση θα έρθουν όλοι στο Λυγουριό. Την Παρασκευή 

βολεύει κιόλας γιατί είναι και η λαϊκή και κάνουμε τα δρομολόγια. Να πω ότι 

ήταν μία δύσκολη συνεδρίαση σήμερα και ευχαριστώ πολύ όλους και για το 

ύφος και για τις αποφάσεις και για το ότι συζητήσαμε και εύχομαι να είναι 

μικρότερες από εδώ και πέρα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν φύγετε, πρέπει να ψηφίσουμε για τον προγραμματισμό 

και τις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ Δήμου Επιδαύρου α΄ εξαμήνου έτους 2020. 

Υπέρ λοιπόν τασσόμαστε όλοι. Ομόφωνα λοιπόν.  
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…………………. 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γαλάνης κάτι θέλει να μας πει. Παρακαλώ.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Επειδή πράγματι ήταν δύσκολη ημέρα και πολλά τα θέματα και 

θέματα με βαρύτητα, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω αν 

βάλω θέμα για το επόμενο Συμβούλιο, εμείς ως Δημοτική Παράταξη, λείπουν 

τα κορίτσια αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία. Αποσύρουμε την ψήφο μας ως 

προς το πρόσωπο του κυρίου Μπιμπή, πρέπει να είναι εδώ ακόμα νομίζω ή 

έφυγε, εδώ είναι, ως αδικαιολόγητη ενέργεια, ανάρμοστη συμπεριφορά, σε 

θέματα που αφορούν τη Δημοτική Επιχείρηση. Ζητάμε στο επόμενο 

Συμβούλιο να μπει θέμα, δεν θα κάνουμε έγγραφο και το θέμα ποιο είναι; 

Υπήρχε ένα εικόνισμα στη Δημοτική Επιχείρηση. Κατά απαίτηση του κυρίου 

Μπιμπή, εγώ το λέω και εσύ πες ό,τι θες Πρόεδρε και με καθολικό καπέλωμα 

του Προέδρου έτυχε να είχε πάει πριν 20 χρόνια στη Δημοτική Επιχείρηση από 

εμένα και γι’ αυτό το γνωρίζω, ξαναεπέστρεψε, δεν με πειράζει, δεν με 

ενδιαφέρει, το καταγγέλλω και ζητάω να μπει θέμα Δημοτικού Συμβουλίου και 

αντικατάστασή του. Είναι ανάρμοστη η συμπεριφορά. Μιλάμε για εικονίσματα. 

Αν κάθε Πρόεδρος που πηγαίνει έστω και να πάρω τη δικαιολογία του 

Προέδρου, ανεβάζει κατεβάζει εικονίσματα, σκεφτείτε από εκεί και πέρα τι 

άλλο θα κάνει στη Διοίκηση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, συγγνώμη, να πω κάτι; Εάν έχει χαλάσει μία εικόνα 

δεν είναι κακό να την αλλάξει. Δεν την πέταξε, την πετάξανε;  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Ευτυχώς γύρισε σε εμένα.  

κ. ……………: Την επιστρέψαμε.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Αφήνω τις φωτογραφίες στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ζητάω 

να μπει θέμα, δεν είναι κατεστραμμένη.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα μπει, θα το βάλεις εσύ εκείνη την ημέρα σαν 

καταγγελία. Δεν θα μπει θέμα τώρα Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα πάρουμε 

απόφαση… 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Είναι μία εικόνα 70 ετών και τουλάχιστον εμένα δεν με αφορά, 

να σεβόμαστε κάτι. Μίλησε ο Πρόεδρος πριν ότι κάποιοι να φοβούνται και τα 

Θεία και τι άλλο είπε. Δυστυχώς ο άνθρωπος ο δικός σας, γιατί είναι πολίτης 
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ορισμένος από εσάς κύριε Δήμαρχε. Η συμπεριφορά του είναι ανάρμοστη. 

Αποφασίστε τι θα κάνετε, σας εκθέτει. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Συνεδρίαση έληξε.  

 

------------- 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

    

 

      

       

 

 

       

    

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


