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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

1η Συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2021 

Ημέρα: Τρίτη 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξεκινήσουμε την αποψινή συνεδρίαση. Κάποιους δεν τους 

έχουμε δει, καλή χρονιά, να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε υγεία. Να 

ξεκινήσουμε με τις παρουσίες, επειδή δεν ξέρω ποιοι είναι δίπλα σας δεν 

χρειάζεται να τους βλέπουμε απλά να μας πουν ότι ή να πείτε ότι είναι και 

αυτός δίπλα. Βλέπω λοιπόν Μαργιόλας Ηλίας, Μαγγέλης Χρήστος, Σμυρλή 

Ευαγγελία, Ρώτας Τζίμης, Γιαννάκης Χρήστος, Τουρλούκη Γεωργία είναι εδώ, 

Γαλάνης Κωνσταντίνος, Παύλου Γιώργος είναι εδώ θα σας τους δείξω, 

Λαλιώτης Ιούλιος, Τσιλογιάννης Αλέξανδρος, Ξυπολιάς Ιωάννης, Οικονόμου 

Αναστάσιος, η κυρία Μπλάτσου βλέπω είναι μαζί με τον κύριο Ξυπολιά εκεί, 

Γαλάνης Αθανάσιος, Ταμπουρατζής Ηλίας, Διδασκάλου Δήμητρα, Διαλιάτση 

Βασιλική, Μπουρδάκος Ναπολέων, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, αν είναι 

τουλάχιστον δίπλα κάποιοι γιατί δεν βλέπω την οθόνη, όσους μπόρεσα. 

Δείχνω λίγο εδώ και από εμάς ότι είναι παρών και η Τουρλούκη Γεωργία είναι 

παρών και ο Γιώργος ο Παύλου, έχετε την καλησπέρα τους. Να ξεκινήσουμε 

λίγο να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο και μετά να προχωρήσουμε σε 

ερωτήσεις. Δήμαρχε έχεις το λόγο. Συγγνώμη ξέχασα ότι παρών είναι και ο 

Δήμαρχος ο κύριος Χρόνης και την καταγραφή την κάνει, τα πρακτικά θα τα 

κρατήσει ο κύριος Αποστολόπουλος. Κύριε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, καλή χρονιά καταρχάς, είναι το 1ο Συμβούλιο 

της χρονιάς, να ευχηθώ σε όλους να έχουμε υγεία, τύχη, να είναι μια χρονιά 
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σίγουρα διαφορετική από την προηγούμενη προς το καλύτερο. Να 

επιστρέψουν, επειδή εδώ πέρα έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες να επιστρέψουν όλοι στις δουλειές τους οι άνθρωποι 

και να μπορέσουμε να μπούμε σε μία κανονικότητα, να ζήσουν τις οικογένειές 

τους και μιλάω για εσάς τους συναδέλφους και για τον κόσμο και για τους 

δημότες. Υπάρχει μια ακτίνα φωτός, τώρα θα δούμε πως θα πάνε τα 

πράγματα, πως θα εξελιχθούν, τέλος πάντων εμείς πρέπει να είμαστε εδώ να 

πάρουμε αποφάσεις για το Δήμο, να πάρουμε αποφάσεις για τη χρονιά που 

έρχεται αλλά και για τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι ο Δήμος κινείται με 

βάση τα δεδομένα σε καλά επίπεδα γενικότερα και υγειονομικά αλλά και από 

άποψη οργάνωσης για την επόμενη μέρα. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί, 

είμαστε όλοι μαζί σε κάποια πράγματα, σίγουρα θα υπάρχουν και οι 

αντιπαραθέσεις οι οποίες είναι γόνιμες, αλλά αυτή η χρονιά είναι και μία χρονιά 

μνήμης που για τον τόπο μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως βλέπετε ότι 

όλα πάνε πίσω, πιστεύω να φτιάξουν τα πράγματα και να προχωρήσουμε στο 

σχεδιασμό μας και εμείς και η Κεντρική Διοίκηση και το Κράτος. 

 Επίσης με την ευκαιρία μιας και είναι η πρώτη συνεδρίαση που κάνουμε 

να πούμε συλλυπητήρια στη Γεωργία τη Τουρλούκη, έφυγε από κοντά μας ο 

πρώην Δήμαρχος, ο Χρήστος ο Τσαγαλιάρης. Ένας άνθρωπος που ονειρεύτηκε 

το διευρυμένο Δήμο Επιδαύρου και τον υπηρέτησε από τη θέση του 

Δημοτικού Συμβούλου για 9 έτη και φυσικά ήταν και Δήμαρχος στον πρώην 

Δήμο Ασκληπιείου από το 2006 μέχρι το 2010 και πολύ ενεργός σε πολλούς 

συλλόγους και σε πολλούς φορείς μέσα στην κοινωνία. Μακάρι να μην ακούμε 

άσχημα πράγματα, δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στη ζωή και πίσω υπάρχει 

μία οικογένεια που θέλει μια βοήθεια από εμάς που είμαστε πιο κοντά στους 

ανθρώπους, αλλά και έχουμε συνηθίσει αυτές οι γιορτές και με το θάνατο του 

Τάσου και με άλλους ανθρώπους που έφυγαν από κοντά να ακούμε άσχημα 

πράγματα δυστυχώς και τα παίρνουμε λίγο βαρύτερα απ’ ότι τα παίρναμε γιατί 

είμαστε και κλεισμένοι μέσα και σε αυτό το κλίμα και εύχομαι όλο αυτό να μη 

μας ρίξει σαν κοινωνία και να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. 

 Τώρα από εκεί και μετά θα περιμένω να ακούσω και τις δικές σας τις 

προτάσεις και τις δικές σας ερωτήσεις. Πριν να σας κάνω μόνο μία μικρή 
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ενημέρωση γιατί θεωρώ ότι τα περισσότερα θέματα θα τα ρωτήσετε οπότε θα 

τα πούμε μετά. Θα σας κάνω μία μικρή ενημέρωση για ένα πρόγραμμα που 

έχουμε μπει ως εταίροι. Είναι μία πρόταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

με επικεφαλής τον κύριο, τον καθηγητή τον Γιώργο το Ζακυνθινό και έχει να 

κάνει με τις θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας. Εκεί λοιπόν μπήκαμε από την 

Αργολίδα εμείς και έχουν μπει και από τους υπόλοιπους νομούς της 

Περιφέρειας κάποιοι ακόμα, κάποια νομικά πρόσωπα είτε αυτοί είναι Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί είτε ο Δήμος Ευρώτα που είναι μαζί με εμάς από Δήμους με 

επικεφαλής το Πανεπιστήμιο για να δημιουργηθούν θερμοκοιτίδες 

επιχειρηματικότητας στους νομούς. Εδώ στην Αργολίδα μόνο εμείς θα 

είμαστε, υπάρχουν κάποιες δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα και εκεί 

είπαμε να, το είχαμε συζητήσει νομίζω με τον Αλέκο γιατί είχαμε κάνει μία 

κουβέντα και με το Θανάση αν δεν κάνω λάθος, για το κτίριο εκεί του 

Καββαδία που λέμε, που είναι τώρα ο Καββαδίας, να γίνει ένα γραφείο για 

αυτές τις θερμοκοιτίδες, γι αυτή τη θερμοκοιτίδα για να εξυπηρετήσει το 

πρόγραμμα. Πιθανόν, σας το λέω πάλι γιατί στην αρχή δεν υπήρχε στην 

προκήρυξη η υποχρέωση προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο, 

πιθανόν να χρειαστεί μέσα στις επόμενες μέρες εφόσον πάει στη 2η φάση, στα 

συμπληρωματικά στοιχεία, πιθανόν να χρειαστεί να επανέλθουμε και να 

πάρουμε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι 

θα γίνει γιατί αλλιώς δεν γίνεται να, είμαστε Δήμος και έτσι λειτουργούμε. 

Τέλος πάντων θα περιμένουμε να μας πουν, αυτοί χειρίζονται με το γραφείο 

τους την πρόταση, θα περιμένουμε να μας πουν τα επόμενα βήματα. Αυτά 

από εμένα και περιμένω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Παρακαλώ αν είναι κάποιος 

που θέλει να κάνει  ή κάποιοι που θέλουν να κάνουν ερώτηση να σηκώσουν 

χέρι κάπως να τους δούμε γιατί δεν είμαστε τώρα στην ίδια αίθουσα. Ο κύριος 

Τσιλογιάννης. Παρών στην αποψινή συνεδρίαση είναι και ο κύριος Κουστένης, 

τώρα συνδέθηκε. Καλησπέρα. Ο κύριος Τσιλογιάννης, κάποιος άλλος; Και ο 

κύριος Μπουρδάκος. Κάποιος άλλος; Όχι. κύριε Τσιλογιάννη έχετε το λόγο. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά σε όλους, να είμαστε 

υγιείς και η χρονιά η προηγούμενη να μην ξανάρθει.  
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 Ξεκινώντας από την τελευταία ενημέρωση από το Δήμαρχο για το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το πρόγραμμα δημιουργία θερμοκοιτίδων, το 

είχαμε συζητήσει στην Οικονομική Επιτροπή και είπα τότε ότι θέλει 

Προγραμματική Σύμβαση. Δηλαδή η τοποθέτηση είναι συγκεκριμένη, τώρα 

ρωτάω θα πάμε σε Προγραμματική Σύμβαση; Ένα.  

 Δύο, οι φορείς που θα συμμετέχουν θα έχουν διαχειριστική επάρκεια 

ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα; Γιατί άκουσα και συνεταιρισμούς και 

τέτοια, πρέπει να υπάρχει και διαχειριστική επάρκεια. Αυτά να τα δούμε για να 

μην προτείνουμε πράγματα, δουλεύουν  οι Υπηρεσίες, δουλεύουν αυτοί και 

στο τέλος δεν έχουμε αποτέλεσμα.  

 Και τώρα θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Το ένα αφορά την πλατεία της 

Δήμαινας, θα ήθελα να ενημερωθώ γιατί ενημερώθηκα ήδη από τον Πάρνωνα 

ότι υπάρχει έτοιμο το δελτίο ελέγχου, λείπει μία διόρθωση που πρέπει να κάνει 

η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να πάρει προέγκριση 

δημοπράτησης, αν είναι έτσι, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση να 

δούμε που πάει αυτή η ιστορία, γιατί δε μπορεί 1,5 χρόνο να έχουμε τα λεφτά 

και να μη μπορούμε να ωριμάσουμε το έργο να τελειώσει.  

 Η δεύτερη ερώτηση είναι όσον αφορά τον έλεγχο των καυσίμων γιατί 

σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή πήραμε έγκριση πρακτικών για τα καύσιμα 

του επόμενου έτους. Συνεχίζω να ακούω καθημερινά για ασύστολη χρήση των 

αυτοκινήτων από μη αρμόδιους όπως και μηχανήματα του Δήμου που 

δουλεύουν για λογαριασμό ιδιωτών με πετρέλαια του Δήμου. Θα πρέπει να 

γίνει πιστεύω έλεγχος των καυσίμων. 

 Και το τρίτο είναι ότι πάλι έρχονται στα αυτιά μου ότι η πλειοψηφία 

χρησιμοποιεί την Αντιπολίτευση ως άλλοθι σε πολλές περιπτώσεις. Αν ισχύει 

αυτό γιατί εμείς ότι λέμε και ότι γράφουμε το υπογράφουμε κιόλας. Οτιδήποτε 

λέγεται για λογαριασμό της Αντιπολίτευσης δεν ισχύει. Δεν ακούγεσαι Φώτη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος έχει το λόγο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Να ευχηθούμε και εμείς με τη 

σειρά μας καλή χρονιά και αγωνιστική βέβαια σε όλους και να εκφράσουμε και 

τα συλλυπητήρια μας για τον πρόωρο χαμό του Χρήστου. 



5 
 

 Έχουμε και εμείς δυο ερωτήσεις να κάνουμε. Η πρώτη αφορά τα μέτρα 

στήριξης προς τους επαγγελματίες του Δήμου. Από την αρχή της πανδημίας 

θέσαμε το ζήτημα ο Δήμος να εφαρμόσει αλλά και να διεκδικήσει μέτρα 

στήριξης των δημοτών με την 89/20 απόφαση προχωρήσαμε σε κάποια μέτρα 

στήριξης προς τους δημότες και τους επαγγελματίες. Καθώς όμως η πανδημία 

συνεχίζεται χωρίς να παίρνονται ουσιαστικά μέτρα από την Κυβέρνηση και οι 

επιπτώσεις της στους επαγγελματίες χειροτερεύουν κάθε μέρα, επαναφέρουμε 

την πρότασή μας για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που 

είναι κλειστές λόγω του lockdown. Η απαλλαγή θα αφορά το χρονικό 

διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές είναι κλειστές και βέβαια να θυμίσουμε ότι 

ο Δήμος έχει πάρει αρκετά λεφτά και από επιχορηγήσεις από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, καθώς και ότι παρόμοιες 

αποφάσεις έχουν πάρει αρκετοί Δήμοι και στην περιοχή αλλά και σε όλη την 

Ελλάδα.. 

 Επίσης θα θέλαμε να ρωτήσουμε, έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα 

ότι οι αναπτυξιακές εταιρίες είναι ένα εργαλείο αρκετά παλιό, διεφθαρμένο και 

σάπιο. Με αφορμή και τα πρόσφατα δημοσιεύματα και γεγονότα σχετικά με 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος ΑΕ και φυσικά την πλήρη 

επιβεβαίωση της θέσης μας θα θέλαμε να ρωτήσουμε τα εξής: ποια είναι η 

σχέση του Δήμου με την Πελοπόννησος ΑΕ αν υπάρχει και ποια έργα του 

Δήμου εκτελεί αν έχουμε σχέση. Τι σχέση έχει ο Δήμος Επιδαύρου με τις 

υπόλοιπες αναπτυξιακές εταιρείας, Πάρνωνας, ΑΝΑΛ κλπ, καθώς και με τον 

πρόσφατο αναπτυξιακό οργανισμό που φτιάξατε με Ναύπλιο και Άστρος. 

 Και τέλος και μία ερώτηση για τον κύριο Μαγγέλη, πώς προχωράει η 

συμμετοχή του Δήμου μέσα σε εισαγωγικά ιδιαίτερα επιτυχημένο δίκτυο 

ελληνικών εκλεκτών γεύσεων. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε απαντήσεις.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Να απαντήσω στο εύκολο που είναι η μία μου ερώτηση και να 

συνεχίσει ο Δήμαρχος; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι θα το διακόψουμε τον κύριο  Δήμαρχο δεν πειράζει. 

Ο κύριος Μαγγέλης να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση μιας και βιάζεται. 
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κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Από τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία σταμάτησε η 

διαδικασία και από τότε δεν έχουμε καμία ενημέρωση, καμία ενόχληση για να 

γίνει κάτι, και είναι λογικό, αφού είναι κλειστά τα πάντα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά τη θερμοκοιτίδα το είχατε επισημάνει και εσείς 

και το είχαμε επισημάνει και εμείς, μας είπαν ότι σε πρώτη φάση 

προγραμματική δε χρειάζεται και γι αυτό δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το 

κάνουμε. Εάν, μας ήρθαν κάποιες τροποποιήσεις που χρειάζονται, κάποιες 

ελλείψεις δηλαδή όπως πάντα γίνεται στις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, λέει μέσα 

για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου, δηλαδή του ειδικού 

λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ημών όλων. Θα μας 

φτιάξουν την προγραμματική και θα την υποβάλλουμε τώρα σε δεύτερο 

χρόνο. Το άλλο για τη διαχειριστική ικανότητα, ναι χρειάζεται, έχουμε εμείς 

διαχειριστική ικανότητα ούτως ή άλλως οπότε δεν έχουμε θέμα σε αυτό.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι εμείς μόνο Δήμαρχε, πρέπει όλοι που συμμετέχουν, 

οι συμμετέχοντες.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν βάλει απ’ ότι βλέπω μόνο εμείς δεν έχουμε τη 

διαχειριστική ικανότητα υποβάλλει γιατί δεν μας την έχουν ζητήσει και τώρα 

μας τη ζήτησαν και ο ΕΑΣΠ Μεσσηνίας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ο ποίος 

από ότι ξέρω έχει και γι αυτό έχει μπει στο πρόγραμμα γιατί έχει μπει και σε 

άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει αυτό είναι περισσότερο του leader η καταγραφή 

και του γραφείου που το ετοιμάζει, δυο πράγματα θα μας ζητήσουν, αυτό για 

την προγραμματική ήταν και το δικό μας ερώτημα μέχρι τελευταία στιγμή, και 

το θυμάστε που το είχαμε συζητήσει και το είχαμε πει κιόλας. Δεν μας το 

ζήτησαν σε αρχική φάση, μας το ζητάνε τώρα. Πιστεύω να προχωρήσει αυτό, 

είναι ένα καλό εργαλείο αν δημιουργηθεί και για την περιοχή μας κυρίως γιατί 

πέφτει πάνω στο αγροδιατροφικό που είναι για εμάς κάτι πολύ σημαντικό. 

 Πλατεία Δήμαινας, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση, θα με αφήσετε να 

το δω αύριο, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση, την προηγούμενη εβδομάδα 

πάλι μίλησα με την Τεχνική Υπηρεσία, ότι έχει ζητήσει ο Πάρνωνας η Τεχνική 

Υπηρεσία το έχει στείλει. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω ότι 

μείναμε πίσω γιατί υπήρχε μία αλλαγή στη σύσταση της εταιρείας κλπ, που 
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ακούγεται γενικότερα στην Πελοπόννησο, εγώ ρώτησα τα παιδιά μέσα την 

Τεχνική Υπηρεσία εάν έχει ζητηθεί κάτι από εμάς και δεν έχει φύγει, όχι τα 

έχουμε στείλει όλα. Αύριο όμως επειδή μου το βάζετε πάλι εφόσον έχετε 

μιλήσει θα το ξανακοιτάξω, περίμεναν δηλαδή ουσιαστικά χαρτιά η δική μας 

Υπηρεσία από τον Πάρνωνα για να συνεχίσει, θα το ξαναδώ.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μίλησα με την κυρία Μπούζου, για να διευκολύνω 

Δήμαρχε, μίλησα με την κυρία Μπούζου η οποία χειρίζεται το θέμα, είναι 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, έστειλε η Τεχνική Υπηρεσία έχει στείλει ότι της 

ζητήθηκε από το προηγούμενο Συμβούλιο που είχε ξανατεθεί το ερώτημα και 

τώρα πρέπει  να γίνει διόρθωση σε αυτό που έχει στείλει, το έχει σηκώσει 

πρέπει να το δούμε μάλλον στην πλατφόρμα. Αυτό λείπει, η έκθεση ελέγχου 

είναι έτοιμη για προέγκριση δημοπράτηση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω και κάτι όμως, μπορεί η κυρία Μπούζου και ο κάθε 

υπάλληλος να μιλάνε μεταξύ τους, αν είναι να παίρνει ο επικεφαλής της 

Αντιπολίτευσης επειδή τυχαίνει και ξέρω γω λέμε τώρα έχει τη διάθεση να 

πάρει ή έχει ένα γνωστό για να δούμε τι γίνεται, δεν μιλάνε μεταξύ τους οι 

υπάλληλοι; Δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Να πάρει να πει παιδιά ανέβασα εδώ 

πέρα μπείτε μέσα η Τεχνική Υπηρεσία κάντε το. Τέλος πάντων εγώ θα το δω 

αύριο μακάρι να είναι αυτό.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή αυτή η υπόθεση είναι 2 χρόνια και εμείς 

ανησυχούμε και να βοηθήσουμε θέλουμε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ξέρω, δεν το έβαλα αρνητικά, αλλά ως τακτική το έβαλα. 

Δηλαδή έστω ότι πίσω ήταν κάποιος που δεν ενδιαφέρεται ή ότι δεν 

ενδιαφερόταν και η Δημοτική Αρχή τι θα γινόταν; Δε μιλάει η Υπηρεσία από 

εκεί να πει ρε παιδιά έχω ανεβάσει κάτι πηγαίνετε δείτε το; δηλαδή εντάξει, 

τσακωμένοι είναι; Τέλος πάντων. 

 Το άλλοθι που λέτε δεν το κατάλαβα, θα πρέπει να γίνει πιο 

συγκεκριμένο αν θέλετε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Δεν 

χρησιμοποιούμε εμείς την Αντιπολίτευση όπου έχει εκφράσει η Αντιπολίτευση 

αντιρρήσεις για κάτι είναι γνωστό και νομίζω ότι δεν το κρύβετε κιόλας ούτε 

εσείς ούτε ο κύριος Γαλάνης, ούτε ο κύριος Μπουρδάκος.  
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 Κύριε Μπουρδάκο με την Πελοπόννησο δεν έχουμε καμία σχέση ως 

Δήμος, δεν έχουμε καμία σχέση και γενικά δεν έχουν οι Δήμοι πολλές σχέσεις. 

Έχουμε λίγο πλάγια, δηλαδή σε προγράμματα που εφάρμοζε η Περιφερειακή 

Αρχή τύπου κουνούπια και όλα αυτά και άγγιζαν και τα όρια των Δήμων μας, 

δηλαδή πλαγίως όχι ευθέως, δεν έχουμε, και πολύ λίγοι Δήμοι έχουν, κάποιοι 

εκεί της Κορινθίας απ’ ότι ξέρω είχαν κάποιες προγραμματικές που οι 

περισσότερες έχουν τελειώσει.  

 Για τα μέτρα στήριξης των δημοτών έχουμε πάρει αποφάσεις, 

ακλουθούμε βέβαια είναι αλήθεια τις αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους, αυτό 

είναι πραγματικότητα, και ότι προβλέπεται, το ξαναλέμε ότι προβλέπεται στο 

μέγιστο βαθμό του θα εφαρμοστεί για όλους τους επιχειρηματίες και όχι μόνο 

του δήμου μας. Και καλά κάνετε και το βάζετε.  

 Τώρα καύσιμα, νομίζω ότι είναι αστείο, είναι αστείο. Εάν εσάς σας λένε 

ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα και γιατί γίνεται χρήση οχημάτων, εμάς μας λένε 

ότι μετά από δέκα χρόνια βλέπουμε αυτοκίνητα του Δήμου να κυκλοφορούν 

και να κάνουν έργα. Ενδεικτικά θα σας πω, ενδεικτικά, μιας και το αναφέρατε 

και έτυχε και έχω εδώ τα στοιχεία πρόχειρα, 2018 καύσιμα με 5 οχήματα 

λιγότερα έτσι και με τα μηχανήματα έργου να δουλεύει το ένα από τα πέντε. 

Ενδεικτικά λοιπόν σας λέω 2018  115 χιλιάδες ευρώ καύσιμα. 2019 112 

χιλιάδες ευρώ. 2020 105 χιλιάδες ευρώ. Εγώ δεν βλέπω σπατάλη και δεν 

βλέπω να βγαίνουν και τα νούμερα. Τώρα τι γίνονταν τα καύσιμα δεν ξέρω. 

Και δεν το συνεχίζω να δω τι γίνονταν. Προφανώς κάποιοι γνωρίζουν τι 

γίνεται με τα καύσιμα. Θα έπρεπε κανονικά να είμαστε, κάποιος έχει ανοίξει 

κάτι και χτυπάει στα αυτιά μας. Θα έπρεπε και είχαμε βάλει στη μελέτη 

περισσότερα καύσιμα από ότι είχαμε γιατί έχουμε έξω τα αυτοκίνητα και 

γίνεται περισσότερη δουλειά. Εγώ βλέπω ότι δεν τα καταναλώνουμε όμως 

μακάρι να κάναμε ακόμα περισσότερη δουλειά και να καταναλώναμε ακόμα 

10-15 χιλιάδες. Αυτή είναι η απάντηση προς όλους και καλό είναι να 

αναλογιστούμε τη δουλειά και το έργο που παράγεται σε πρώτη φάση παρά 

το αν κυκλοφόρησε μία ώρα παραπάνω ένας υπάλληλος, γιατί υπάλληλοι 

κυκλοφορούν με τα οχήματα και αιρετοί οι οποίοι πηγαίνουν σε δουλειές, δεν 
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κυκλοφορεί κανείς να πάει βόλτα, ούτε να πάει να πιει καφέ, ούτε να πάει να 

φάει. Ευχαριστώ.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 

Δήμου Επιδαύρου, έτους 2021.»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε με τα σημερινά θέματα ημερήσιας 

διάταξης με πρώτο θέμα την Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

του Δήμου Επιδαύρου έτους 2021. Το θέμα θα το εισηγηθεί ο κύριος 

Μαγγέλης. Κύριε Μαγγέλη έχετε το λόγο. 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Να καλησπερίσω και εγώ και να ευχηθώ σε όλους καλή 

χρονιά να έχουμε. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ψηφίσαμε στην 

Οικονομική Επιτροπή και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης όπως λέγεται 

το ΟΠΔ το οποίο ουσιαστικά είναι στοχοθεσία εσόδων και εξόδων του 

Προϋπολογισμού που έχουμε. Έχει σταλεί και είναι αναλυτικότατο όσον 

αφορά τα έσοδα είναι οι λεγόμενες γραμμές ….προϋπολογισμό, χορηγήσαμε… 

ευρωπαϊκά προγράμματα ….. ίδια έσοδα όπου αυτά κατανέμονται, ίδια έσοδα 

που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά, έσοδα που προβλέπεται 

να εισπραχθούν από …..παλαιοτέρων χρόνων κλπ έσοδα. Στο σύνολο των 

εσόδων είναι γραμμές 1 έως 5, μετά συμπληρώνονται με τα διαθέσιμα και το 

προσαρμοσμένο χρηματικό υπόλοιπο. Αν δείτε τις αναλογίες έχει στην πρώτη 

κατηγορία Ένα εφτακόσια εβδομήντα, είναι επιχορηγίες από τακτικό 

προϋπολογισμό, όπου αναλύονται τα χρήματα που υπεισέρχονται στον 

Προϋπολογισμό από το Κράτος. Στη δεύτερη γραμμή είναι οι επιχορηγήσεις 

από ΠΔΕ κλπ που αναφέρονται και αυτές συγκεκριμένα. Στον τρίτο είναι οι 

πρόσοδοι από εκείνη την περιουσία, έσοδα από εκείνη την περιουσία κλπ, 

έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, εισπρακτέα, είναι η ανάλυση. Αυτό 

είναι και στα έξοδα με τη στοχοθεσία, με τους ομαδοποιημένους κωδικούς 
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Προϋπολογισμού όπου εκεί βγαίνει ανά μήνα τι έσοδα προϋπολογίζουμε τι 

έξοδα, βγαίνει ένα τρίμηνο, ανά εξάμηνο, ανά εννιάμηνο και στο τέλος 

ολοκληρώνεται το 12ο μήνα. Οι προβλέψεις είναι αναγραφόμενες και 

παρακαλώ να προχωρήσουμε στην ψήφιση του ΟΠΔ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη τελειώσατε; Δεν σας ακούμε τελειώσατε; 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι ολοκλήρωσα εγώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Βλέπω ο κύριος Γαλάνης 

Αθανάσιος κάτι θέλει να ρωτήσει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Ο κύριος 

Γαλάνης λοιπόν έχετε το λόγο. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα, να ευχηθώ και εγώ 

χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους μας, υγεία πάνω απ’ όλα και τα 

υπόλοιπα θα τα παλέψουμε, δεν υπάρχουν απαισιοδοξίες. 

 Εγώ για το συγκεκριμένο θέμα θέλω να πω ότι όπως και πέρσι έτσι και 

φέτος ξαναλέμε το ίδιο. Από την ώρα που το ΟΠΔ είναι προαπαιτούμενο για 

να μπορέσει να προχωρήσει ο Προϋπολογισμός κακώς δεν έρχεται μαζί με τον 

Προϋπολογισμό. Το είπαμε και πέρσι και συγκεκριμένα στην κουβέντα στην 

περσινή είχαμε βάλει και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο γιατί και εκεί υπάρχει 

ένα κενό και είμαστε ακόμα στον αέρα και πιστεύω τουλάχιστον να έρθουν 

μαζί ο Προϋπολογισμός με το ΟΠΔ. Και πάλι όμως και εδώ ενώ έχει περάσει το 

ΟΠΔ από τις 22/12/2020 που ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός, περνάει από την 

Οικονομική 29/12 και ανεβαίνει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ εχθές 25/1. Όλη αυτή η 

καθυστέρηση δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί τα αφήνουμε και έρχεται πίσω και 

ο Προϋπολογισμός και ταλαιπωρούμε και τους ανθρώπους που συνεργάζονται 

με το Δήμο αλλά και είναι και όλα κλειστά. Όπως δεν ψηφίσαμε τον 

Προϋπολογισμό γιατί αυτό ακολουθεί τον Προϋπολογισμό, ως πλασματικό, 

θεωρούμε και το ΟΠΔ επειδή είναι πάνω στα ίδια πατήματα και στα ίδια 

νούμερα, μία πλασματική κατάσταση και λέμε όχι. Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση; Τοποθέτηση ο 

κύριος Τσιλογιάννης. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς τοποθετούμαστε όπως στον Προϋπολογισμό. 

Μπορούν να έρχονται και μαζί μπορούν να έρχονται και χώρια αυτό δε λέει 
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τίποτα. Εμείς έχουμε καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό, καταψηφίζουμε και το 

ΟΠΔ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση; Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. 

Υπέρ λοιπόν της ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου 

Επιδαύρου του έτους 2021 τάσσονται.. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν ξέρω αν με βλέπετε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τώρα σε βλέπω.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Γιατί έκανα το χέρι μου για να τοποθετηθώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το αφήνετε λίγο σηκωμένο γιατί έτσι δεν το βλέπω, 

δηλαδή μπορεί να κοιτάξω τα χαρτιά και να μη  το δω, να το κρατάτε λιγάκι. 

Απλά επειδή διαβάζω και τα χαρτιά, κοιτάω και τα χαρτιά πρέπει να κοιτάω και 

την οθόνη μπορεί κάποιος να σηκώσει για κάποια στιγμή το χέρι και να μην το 

δω, ας το πει ότι θέλω να πω. Ο κύριος Μπουρδάκος πριν την ψηφοφορία έχει 

το λόγο για να τοποθετηθεί ο κύριος Μπουρδάκος. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να πούμε και εμείς ότι και αυτό το ΟΠΔ είναι κομμάτι του 

προϋπολογισμού, είναι ένα κομμάτι που απορρέει από αυτό που λέμε εμείς τα 

μνημόνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις της, είναι αντιλαϊκό όπως 

και ο Προϋπολογισμός και το καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.  

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

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Επιδαύρου έτους 2021 

τάσσονται οι, ο κύριος Μαργιόλας, ο κύριος Μαγγέλης, η κυρία Σμυρλή, ο 

κύριος Ρώτας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Γιαννάκης, η κυρία Τουρλούκη, ο 

κύριος Παύλου, ο κύριος Λαλιώτης, και εγώ. Είναι κάποιος που δεν είδα; Γιατί 

κάποιοι σήκωναν χέρι, κάποιοι δεν σήκωναν. Όχι.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε πόσοι είναι υπέρ της ψήφισης 

του ΟΠΔ και πόσοι όχι;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας άκουσα συγγνώμη. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Συγγνώμη για τη διακοπή αλλά μετά από κάθε 

ψηφοφορία ως Προεδρείο θα πρέπει να ανακοινώνεις τόσοι υπέρ, τόσοι κατά 

πιστεύω. Για να καταγράφεται στα πρακτικά, όχι για άλλο λόγο. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα καταγράφεται τώρα δεν είπα ποιοι ήταν υπέρ; Οι άλλοι 

ήταν κατά. 
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:  Ναι μετράτε σημειώνετε και ανακοινώνετε το 

τελικό νούμερο. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία μισό λεπτό να μετρήσουμε λοιπόν γιατί το θέλει ο 

κύριος Γαλάνης. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν το θέλω εγώ, έτσι είναι το σωστό, αυτό 

έπρεπε να το κάνει ο Γραμματέας δίπλα σου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν είμαστε 11 οι οποίοι ψήφισαν υπέρ και 9 κατά. 

Εντάξει; Προχωράμε.  

…………: Γιατί 9; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσοι είμαστε; Δεν καταψηφίσατε; 

………….: Ναι. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία ο κύριος Τσιλογιάννης δεν καταψήφισε; 

………….: Ναι. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας. Ο κύριος Ξυπολιάς δύο, ο κύριος Ταμπουρατζής τρία, η 

κυρία Μπλάτσου τέσσερα, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος πέντε, η κυρία 

Διδασκάλου έξι, η κυρία Διαλιάτση επτά, ο κύριος Μπουρδάκος οκτώ. 

Συγγνώμη έχετε δίκιο 8. 

………..: Και ο Οικονόμου;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Οικονόμου 9, ναι είναι και ο Οικονόμου σωστά. 9 

σωστά, καλά τα είχαμε μετρήσει. Ο Οικονόμου επειδή είναι πίσω  εκεί και δε 

φαίνεται γι αυτό.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Εξέταση αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Παιδικό 

Σταθμό.»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 2ο θέμα. Εξέταση αιτήσεων εγγραφής 

νηπίων στον Παιδικό Σταθμό. 

 Με την 94/24-7-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγιναν δεκτές 

όλες οι αιτήσεις – τριάντα έξι (36) συνολικά – για εγγραφή και επανεγγραφή 

νηπίων στον Παιδικό Σταθμό κατά το σχολικό έτος 2020-2021 που είχαν 

συμπληρώσει το προβλεπόμενο από τον  κανονισμό λειτουργίας, όριο ηλικίας 
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εγγραφής διότι, αφενός πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις και αφετέρου ο 

αριθμός δεν υπερέβαινε το όριο δυναμικότητας του Σταθμού ώστε να 

απαιτείται επιλογή. 

Επίσης είχαν κατατεθεί επιπλέον εννέα (9) αιτήσεις που αφορούσαν νήπια 

κάτω των 2,5 ετών, οι οποίες θα εξετάζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν 

τα νήπια φθάσουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας. 

Από αυτές σήμερα εξετάζουμε τρεις αιτήσεις που αφορούν νήπια που 

συμπλήρωσαν τα δυόμιση έτη, ήτοι ένα στις 28/11/2020 και δύο στις 

15/12/2020. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. 

Επειδή ήδη λειτουργεί νέο τμήμα στην Αρχαία Επίδαυρο και η δυναμικότητα 

το επιτρέπει και επειδή πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εισηγούμαστε να 

γίνουν δεκτές και οι τρεις αιτήσεις. Και οι τρεις αιτήσεις σας έχουν σταλεί στα 

email σας. Η αρμόδια Υπηρεσία έχει συλλέξει όλα τα δικαιολογητικά, πληρούν 

τις προϋποθέσεις οπότε η εισήγηση είναι να γίνουν δεκτά αφού και τα δύο 

τμήματα πλέον, τα τρία τμήματα που έχουμε πλέον μπορούν να δεχτούν αυτά 

τα παιδιά. 

 Παρακαλώ προχωράμε σε ερωτήσεις, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος και η 

κυρία Διδασκάλου. Κύριε Γαλάνη έχετε το λόγο και μετά η κυρία Διδασκάλου. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ ήθελα να πω φυσικά και δεν υπάρχει 

αντίρρηση από την ώρα που μας επιτρέπει ο αριθμός να έχουμε κάποια παιδιά 

παραπάνω ή και κάποιο που μπορεί να βρεθεί στην πορεία. Επάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα έχω μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Παρατήρηση είναι 

ότι έγιναν κάποια εγκαίνια απ’ ότι είδαμε από δημοσιεύσεις του Δημάρχου. Το 

θεωρώ ανέντιμο να μην παρευρίσκονται παρόλα τα μέτρα και οι επικεφαλής 

των άλλων συνδυασμών, δεν είναι ατομικά τα έργα, είναι δημοτικά, δεν 

υπάρχει υπεράριθμο, γιατί απ’ ότι είδα στις εικόνες ήταν ο παππάς με τον 

ψάλτη, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Τοπικού, ο Πρόεδρος των Σχολικών 

Επιτροπών, οι υπεύθυνοι το τμήματος 6, και 3 οι επικεφαλής οι υπόλοιποι θα 

πηγαίναμε στο 9, μέσα στα πλαίσια. Θέλατε να το κάνετε μόνοι σας, καλά 

κάνετε κρατιέται ως παρατήρηση. 

 Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι είδα πρόσφατα πάλι από 

δημοσιεύσεις σας Δήμαρχε ότι ο Λεωνίδας ο Μάντζαρης ο συνεργάτης μου και 
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μέλος του Τοπικού έβαλε πλακάκια προχθές, πέραν του ΕΣΠΑ και της έγκρισης 

ο συγκεκριμένος χώρος άδεια λειτουργίας έχει που έχει ξεκινήσει και 

λειτουργεί; Γιατί είδα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τις συμβάσεις που απαιτούνται για το 

προσωπικό του συγκεκριμένου τμήματος ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι; Γιατί 

σήμερα ψηφίσαμε στην Οικονομική δικηγόρους για την παιδική χαρά του Αγ. 

Δημητρίου το θέμα που έχει δημιουργηθεί και εδώ αν δεν έχει άδεια 

λειτουργίας θα πάμε και κάποιοι μέσα. Αυτά, ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Διδασκάλου. 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ο Παιδικός αυτός Σταθμός 

λειτουργεί σαν παράρτημα του Παιδικού Σταθμού Λυγουριού; Γιατί πάνω στις 

αιτήσεις που είδα στην εισήγηση που είχε σταλεί με τα, προφανώς και δεν έχω 

κάποιο θέμα με τα παιδάκια έτσι; Έγραφε ότι προς Παιδικό Σταθμό Λυγουριού. 

Αυτό, δε θα έπρεπε να αλλάξει αυτό και να γίνει προς Παιδικό Σταθμό Αρχαίας 

Επιδαύρου; Και επίσης σε εμάς τότε που είχαμε κάνει αίτημα για να έρθει ο 

δικός μου μικρός στον Παιδικό μας ζήταγε εκκαθαριστικό και Ε9 της χρονιάς 

που διανύαμε και όχι της προηγούμενης χρονιάς και είχε κάνει και ολόκληρο 

θέμα γιατί δεν είχε γίνει η εκκαθάριση κλπ, και μας ζήταγε της παρούσας 

χρονιάς με αποτέλεσμα να την κρατάει την αίτηση εκκρεμή μέχρι την 1η 

Σεπτέμβρη να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής μας της φορολογικής για να 

μας τη περάσει, ολόκληρη φασαρία. Αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε απαντήσεις. Θέλει το λόγο ο κύριος 

Δήμαρχος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό πότε έγινε κυρία Διδασκάλου; 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Ποιο; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που είπατε για την αίτηση, τη δική σας. 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Πέρσι όχι φέτος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 2019; 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Ναι το ΄19-’20 που ήμουν στο Λυγουριό μου λέει δε θα 

μου φέρεις του ’19 του προηγούμενου οικονομικού έτους, μιλάμε τώρα για το 

Μάιο έτσι; Δεν είχαμε καν υποβάλλει φορολογική δήλωση και μου λέει θέλω 

το ’20 και της λέω του ’20 δεν την έχω υποβάλλει καν.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να καταλάβω, ήσαστε Δημοτική Σύμβουλος; Ήταν το ’20 

πέρσι;  

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Το ’19-’20. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήταν το ’20 ή ήταν το ’19; Έχει σημασία αυτό που σας λέω.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Με την νυν Δημοτική Αρχή ήταν Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίστε; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ορίστε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με εμάς ήταν Δημοτική Αρχή δεν είναι με την παλιά.  

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Με εμάς. Το είπατε αυτό στον Πρόεδρο; 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Δεν έδωσα.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.  

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Ότι θέλει το.., απ’ όλους, όχι από εμένα μόνο, σε όλους 

ζητούσε τις φορολογικές του έτους που διανύουμε, τη φορολογική δήλωση 

και το εκκαθαριστικό και μάλιστα σου λέω ότι μου την είχε κρατήσει εκκρεμή 

την αίτησή μου και περίμενε 1η Σεπτέμβρη, εν τω μεταξύ επειδή αργεί κιόλας 

να γίνει εκκαθάριση περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή να της πάω το 

εκκαθαριστικό. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είστε Δημοτικός Σύμβουλος όμως θα έπρεπε αυτό να 

το έχετε αναφέρει και στον Πρόεδρο και σε εμάς αν δεν βρίσκατε 

ανταπόκριση για να το λύσουμε, γιατί εσείς φανταστείτε ότι είστε δημοτικός 

σύμβουλος και έχετε αυτό το θέμα, φανταστείτε ένας άλλος που δεν γνωρίζει 

και τις διαδικασίες. Δηλαδή εντάξει τώρα που το λέμε είναι αργά, αλλά αυτά 

πρέπει να τα λύνουμε αμέσως. Τέλος πάντων εγώ γι αυτό το λέω.  

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Εντάξει δεν έδωσα μεγάλη σημασία, απλά αφού μου είπε 

κιόλας.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έπρεπε να δώσετε. 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Δε με απέρριψε μου είπε θα σε περιμένω να μου φέρεις τη 

φορολογική δήλωση του έτους. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά δεν σας έκανε και κάποια χάρη. 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Προφανώς. Απλά επειδή είδα στις αιτήσεις τώρα ότι 

γράφετε του ’19 που είναι η προηγούμενη χρονιά και μου έκανε εντύπωση 

γιατί εμένα μου είχε κάνει στο Λυγουριό είχε γίνει ολόκληρο θέμα, αυτό.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εννοείτε θα είναι της προηγούμενης χρονιάς, τέλος πάντων, 

να πω μόνο ότι, για να το κλείσω αυτό, ότι  ο Παιδικός Σταθμός ναι είναι του 

Λυγουριού, σωστό είναι αυτό, η Γραμματεία είναι στο Λυγουριό, δηλαδή ένας 

είναι ο Παιδικός Σταθμός και έχει τρία τμήματα. Το ένα είναι στην Παλιά 

Επίδαυρο, είναι σωστό αυτό που έχει κάνει, το μόνο ότι γράφουν εφόσον 

υπάρχει κενό στους δύο παιδικούς σταθμούς γράφουν και τον παιδικό σταθμό 

που επιθυμούν που λογικά είναι και ο τόπος διαμονής, δεν είναι κάτι άλλο. Εάν 

δεν υπήρχε θέση δε θα το λέγαμε. 

 Όσον αφορά κύριε Γαλάνη δεν κάναμε εγκαίνια, δεν κάναμε εγκαίνια 

και είμαι κάθετος σε αυτό, κάναμε αγιασμό, δεν κάναμε εγκαίνια. Θα κάνουμε 

εγκαίνια όλοι μαζί όπως πρέπει και θα είμαστε εκεί. Ήμαστε 8 άτομα, ήταν στη 

περίοδο του lockdown του σκληρού γιατί ήταν και η καθαρίστρια εκεί πέρα, 

μετρήσατε κάποιους αλλά ήταν και η καθαρίστρια. Δεν κάναμε εγκαίνια, όλοι 

μαζί θα είμαστε εκεί, μαζί το κάναμε, αυτή η δημοτική αρχή όλη τώρα το 

έκανε. Θα είμαστε εκεί όταν πρέπει και το κακό είναι που δεν ήταν και οι 

γονείς με τα παιδάκια τους κλπ. 

 Όσον αφορά τα πλακάκια.. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Έχω κρατήσει την ανάρτησή σας ότι ώρα θέλετε 

θα σας τη δώσω. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει θα μου τη δώσετε, την έχω και εγώ. Ακούστε με 

λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς, με το ποιος θα είναι και σας το 

αποδείξαμε και στο Πνευματικό Κέντρο και παντού, όπου μπορούμε, 

θεωρούσα και θεωρούσαμε ότι να μπουν μέσα χωρίς να κάνουμε έναν 

αγιασμό δεν ήταν σωστό, απλά σας το λέω.  

 Τώρα όσον αφορά τα πλακάκια, μάλλον στην ανάρτηση δεν έγινε 

κατανοητό, δεν βάλαμε πλακάκια στον Παιδικό Σταθμό, μπήκε πλακάκι 

καθαρισμού στην κουζίνα, δεν ήταν μέσα στη μελέτη και δεν ήταν και 

προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση, βάλαμε πλακάκια καθαρισμού στην 

πλάτη της κουζίνας αντί για αυτό που είχε τέλος πάντων έβαλαν πλακάκια, 

εντάξει δεν ήταν στη μελέτη.. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Όχι απλά λέω ….εργασίας μέχρι προχθές έχουμε 

πάρει άδεια λειτουργίας… 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όχι μέχρι προχθές. Καλά γίνονται εργασίες, κοιτάχτε να 

δείτε κύριε Γαλάνη γίνονται εργασίες πάντα και πάντα θα γίνονται και έξω 

λοιπόν πράγματα και θα παραγγείλουμε και στον άλλο σταθμό γίνονται 

εργασίες γίνονται εργασίες… 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δε μου απαντάτε όμως άδεια λειτουργίας έχουμε 

ή θα τρέχουμε πάλι με δικηγόρους; Ω μη γένοιτο αν.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να σας απαντήσω αν έχουμε άδεια λειτουργίας του Παιδικού 

Σταθμού; Καταρχάς δε θα μπαίναμε στο πρόγραμμα αν δεν είχαμε άδεια 

λειτουργίας. Ο Παιδικός Σταθμός έχει φτιαχτεί για άδεια λειτουργίας, έχουμε 

την πυρασφάλεια, τώρα να σας πω ακριβώς στο χαρτί και το.., να το δω το 

πρωί για να σας το απαντήσω. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Μου αρκεί η απάντηση αυτή. Μου αρκεί η 

απάντησή σας, ευχαριστώ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Γιατί δε θα μπαίναμε ούτε στο ΕΣΠΑ ούτε στον 

προγραμματισμό …. αν δεν έχουμε, δε θα μπούμε δηλαδή αν δεν έχουμε 

άδεια λειτουργίας και δε γίνεται αυτό και ότι παρεμβάσεις έχουν γίνει έχουν 

γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία η οποία έχει ακουμπήσει πάνω σε 

αυτό, στο τι χρειάζεται δηλαδή για να υπάρχει άδεια λειτουργίας. Αν έχετε δει 

εκεί πέρα κάποια προστατευτικά τέλος πάντων, που θέλει  στα τζαμάκια, 

οτιδήποτε χρειάζεται.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ κύριε Γαλάνη πάντως επειδή άκουσα την εισήγησή σας 

δεν ήμουν ως Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών, ήμουν ως Υπεύθυνος του 

Παιδικού Σταθμού.. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Πρόεδρε συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έκανα 

την παρατήρηση γιατί ήσαστε, απλά αρίθμησα ποιοι θα μπορούσαν να είναι να 

γίνει αυτός ο αγιασμός. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 9 ατόμων στις δημόσιες συναθροίσεις μέτρησα 

τα άτομα και λέω βγαίναμε ακριβώς 9. Αντί να είναι οι καθαρίστριες και οι 

λοιποί, δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσαμε να είμαστε οι συγκεκριμένοι 9, 

τίποτα άλλο. Δεν είπα, ούτε κακολογώ, ούτε είπα γιατί ήσαστε και δεν ήμουν 

εγώ.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως για να το κλείσουμε λίγο αφού έγινε τόσο μεγάλο 

θέμα να σας το διαβάσω λίγο την ανάρτηση. «Μεγάλη μέρα σήμερα για την 

Αρχαία Επίδαυρο, μετά από πολλά χρόνια, πολλές παλινωδίες και υγειονομική 

κρίση φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Ο πατέρας ευλόγησε το νέο χώρο και 

αύριο με το καλό θα υποδεχτούμε τα πρώτα μας παιδάκια. Τη χαρά μας δε 

μπορέσαμε να τη μοιραστούμε δια ζώσης με όλους όσους το περίμεναν αλλά 

σημασία έχει το αποτέλεσμα.» Δεν βλέπω κάπου εγκαίνια.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Τώρα δεν ξέρω, όταν ευλογάει ένας παππάς, 

παίζουμε με τις λέξεις, σας το είπα και πριν. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην τα λέτε αυτά και σας ακούνε, έχουμε και αριστερούς 

εδώ πέρα, μη τα λέτε αυτά. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν πειράζει πάμε παρακάτω. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα εγκαίνια είναι εγκαίνια, η ευλογία είναι για εμάς.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης κυρία Διδασκάλου ειδικά για φέτος λόγω της 

παράτασης που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις, μιλάω για τις εγγραφές 

τις φετινές, αυτές που έγιναν φέτος, είχε παρθεί απόφαση να έχει του ’19 

γιατί μέχρι αρχές Ιουνίου που γίνονταν οι αιτήσεις πολύ λίγος κόσμος είχε 

κάνει φορολογικές δηλώσεις γιατί είχε πάει μέχρι τέλη 7ου η παράταση. Απλά 

το αναφέρω, έτσι;  

 Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος. Υπέρ 

λοιπόν της Εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό 

τάσσονται, φαντάζομαι ότι είναι ομόφωνα, μη λέω όλα τα ονόματα. Είπατε και 

προηγουμένως. Άρα ομόφωνα όλοι τασσόμαστε υπέρ της εξέτασης και της 

εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τοποθετήσεις;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κύριε Τσιλογιάννη δεν σας άκουσα. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόεδρε έγιναν ερωτήσεις, υπήρχαν απαντήσεις από το 

Δήμαρχο, τοποθετήσεις για το θέμα; Σε ψηφοφορία πας κατευθείαν.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ωραία τοποθέτηση ο κύριος Τσιλογιάννης. Νόμιζα ότι θα 

θέλατε να τοποθετηθείτε στην αρχή, τέλος πάντων. Σας ακούμε κύριε 

Τσιλογιάννη. 
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν θα πω για το Πνευματικό Κέντρο, δεν υπήρχε 

Δήμαρχε πρόσκληση. Στη συνέχεια,  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι υπήρχε πρόσκληση για το Πνευματικό Κέντρο, μη το 

λέτε αυτό.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπήρχε πρόσκληση, εγώ δεν έλαβα τέτοια πρόσκληση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόσκληση υπήρχε στον προηγούμενο Δήμαρχο.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και σε εσάς. Αφού ήρθε και ο Γαλάνης. Δεν είχε έρθει ο 

Γαλάνης; Α όχι ο κύριος Ξυπολιάς είχε έρθει, εντάξει, ο κύριος Ξυπολιάς είχε 

έρθει, συγγνώμη είχε έρθει ως εκπρόσωπος της προηγούμενης Δημοτικής 

Αρχής, έτσι δεν είναι Γιάννη; 

………….: Ως εκπρόσωπος του.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι εντάξει συγγνώμη έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εντάξει 

συγγνώμη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συμφωνούμε με τις αιτήσεις με την προϋπόθεση ότι το 

τμήμα που λειτουργεί στην Αρχαία Επίδαυρο να έχει άδεια λειτουργίας, να μην 

είμαστε συνυπεύθυνοι σε αυτό.   

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση; Όχι. προχωράμε λοιπόν σε 

ψηφοφορία όπως και προηγουμένως ξαναλέω ότι υπέρ της εξέτασης των 

αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στο Παιδικό Σταθμό τάσσονται όλοι, άρα 

ομόφωνα.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Τροποποίηση της 141/2020 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής τελών άρδευσης.»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο τρίτο θέμα. Με την 141/2020 απόφαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την αναπροσαρμογή τελών άρδευσης κατόπιν 

εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής με την 214/2020 απόφασής της. 
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Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με την 267/25-1-2020 εισήγησή της 

εισηγείται την τροποποίηση των αποφάσεων αυτών προκειμένου να 

συμπεριληφθεί η εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Τέλους προς τους Τελικούς 

Χρήστες των υπηρεσιών Άρδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 Έχετε πάρει όλοι το απόσπασμα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, σας το έχουμε στείλει.  

Η εισήγηση λοιπόν έλεγε ότι με την αρ. 135275/22-5-2017 απόφαση της 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων παρέχονται γενικοί κανόνες κοστολόγησης και 

τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από 

Υπηρεσίες Ύδατος για τις χρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της ΚΥΑ 

146869/2014. Για τον προσδιορισμό των τιμολογίων οι πάροχοι υπηρεσιών 

ύδατος προς τους τελικούς χρήστες λαμβάνουν υπόψη πέρα του 

χρηματοοικονομικού κόστους και το περιβαλλοντικό κόστος καθώς και το 

κόστος πόρου. Στα τιμολόγιά τους αναγράφονται υποχρεωτικά με διακριτό 

τύπο ευκρινή και εύληπτο τρόπο το περιβαλλοντικό τέλος. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών ύδατος προβαίνουν στην είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους 

από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών 

τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου σε ειδικό 

λογαριασμό που συστήνεται για την χρηματοδότηση των σχετικών 

συμπληρωματικών μέτρων. Από το ανωτέρω ποσό το 2,5% παρακρατείται 

από τους παρόχους, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 71462/11-5-20 κοινή 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής εγκρίθηκε για το 2020 περιβαλλοντικό κόστος και κόστος πόρου ως 

εξής: Ετήσιο κόστος ανά κυβικό στην ύδρευση 0 για το περιβαλλοντικό 

κόστος και για την άρδευση 0. Κόστος πόρου για την ύδρευση 0,00572 και για 

την άρδευση 0,00097. Το περιβαλλοντικό κόστος στη λεκάνη απορροής 

ποταμού Αργολικού Κόλπου και υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής 

Πελοποννήσου για το 2020 είναι μηδενικό για όλες τις χρήσεις νερού 

σύμφωνα με την υπ.αρ 899/2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και 

αφορά την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής 
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Πελοποννήσου. Η εισήγηση λοιπόν ήταν την εφαρμογή του περιβαλλοντικού 

τέλους προς τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών άρδευσης του Δήμου 

Επιδαύρου ως κάτοχοι. Για το περιβαλλοντικό κόστος είναι μηδέν (0) τόσο για 

την ύδρευση όσο και για την άρδευση, ενώ για το κόστος πόρου είναι για την 

ύδρευση μηδέν (0) και για την άρδευση 0,00097. Η είσπραξη του τέλους θα 

αρχίσει από τη λήψη της απόφασης αυτής και θα εισπράττεται στο τέλος της 

αρδευτικής περιόδου υπολογιζόμενου στην ετήσια κατανάλωση κάθε χρήστη 

το δικτύου άρδευσης. Η Οικονομική Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε ομόφωνα, το 

έχετε το έγγραφο σας το έχω στείλει και τροποποιεί την απόφαση της 

προηγούμενης  τη 214/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 

εισήγηση για την τροποποίηση των τελών άρδευσης ως εξής, 

συμπεριλαμβάνει την παραπάνω απόφαση την εφαρμογή του περιβαλλοντικού 

κόστους προς τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών άρδευσης του Δήμου 

Επιδαύρου και δε βάζει στην ύδρευση κάτι παραπάνω, μόνο στην άρδευση 

0,00097, αυτό το κόστος πόρου. Η είσπραξη θα αρχίσει από τη λήψη της 

απόφασης αυτής και θα εισπράττεται στο τέλος της αρδευτικής περιόδου 

υπολογιζόμενο στην ετήσια κατανάλωση κάθε χρήστη του δικτύου άρδευσης.  

 Παρακαλώ να προχωρήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις. Ο κύριος Γαλάνης 

Αθανάσιος, παρακαλώ κύριε Γαλάνη. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν διαφωνούμε για το συγκεκριμένο τέλος, 

θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό το συζητήσαμε και το πρωί για λίγο στην 

Οικονομική Επιτροπή. Είναι 0,00097 απλά επειδή είναι ένα τέλος το οποίο είναι 

με βάση τα κυβικά μέτρα με την ευκαιρία, ξέρω ότι είναι αδύνατον να μπουν 

υδρομετρητές στην άρδευση σε όλο το κομμάτι, θα ήθελα να κάνω πρόταση 

και να μπει σε ένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο το συντομότερο, να βάλουμε 

μεγάλους ογκομετρητές στα κεντρικά σημεία της εξόδου από τις πηγές 

υδροληψίας. Τουλάχιστον μέσα από εκεί να μπορούμε να ελέγχουμε αυτό το 

τέλος και  κατ’ επέκταση φυσικά και τις δικές μας τις πράξεις που 

βρισκόμαστε, τι γίνεται και να μην είναι ανεξέλεγκτο. Διότι αυτή τη στιγμή 

επειδή πληρώνουν με την ώρα οι αγρότες όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να 

βρούμε έναν υπολογισμό όχι είναι 30 κυβικά την ώρα, όχι είναι 20, όχι είναι 5, 

όχι εγώ είμαι ψηλά το τέλος είναι τόσο, το άλλο είναι τόσο. Επαναλαμβάνω 
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ναι στην αναπροσαρμογή των τελών αλλά να δούμε το συντομότερο, 

τουλάχιστον να βάλουμε ογκομετρητές. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις. Ποιος θέλει να 

τοποθετηθεί; Ο κύριος Μπουρδάκος. Κύριε Μπουρδάκο έχετε το λόγο. Δεν σας 

ακούμε, έχετε κλείσει το μικρόφωνο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς να πούμε ότι διαφωνούμε με αυτό το χαράτσι, 

υλοποιείται άλλη μία οδηγία ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται 

κατευθείαν από τις Βρυξέλλες στην τσέπη των αγροτών. Αντιμετωπίζεται το 

νερό ως εμπορεύσιμο και συνάμα κερδοφόρο προϊόν, επιβάλλεται ένα νέο 

χαράτσι μέσα από τους λογαριασμούς και ύδρευσης κα άρδευσης και 

πλήττονται ακόμα περισσότερο τα λαϊκά νοικοκυριά. Εμείς καταθέτουμε άλλη 

πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην επιβληθεί αυτό το χαράτσι και να 

μειωθεί το κόστος για την άρδευση στα 6,2 € την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία του 

συγκεκριμένου θέματος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Υπέρ της 

τροποποίησης 141/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί 

αναπροσαρμογής τελών άρδευσης τάσσονται οι: ο κύριος Μαργιόλας, ο κύριος 

Μαγγέλης, η κυρία Σμυρλή, ο κύριος Ρώτας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος 

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

Λαλιώτης, η κυρία Διδασκάλου, ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Ξυπολιάς, ο 

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

Μπλάτσου. Άρα είναι κατά πλειοψηφία. Δεν ξέρω Γιώργο πόσοι είναι τώρα 

γιατί ο κύριος Γαλάνης θέλει να ακούει και τον αριθμό. 

κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ: Εγώ Φώτη ψηφίζω την πρόταση του κυρίου 

Μπουρδάκου. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος και ο κύριος Ταμπουρατζής ψηφίζουν 

την πρόταση του κυρίου Μπουρδάκου. Άρα κύριε Αποστολόπουλε έκανες το 

λογαριασμό. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν το λέω εγώ Πρόεδρε το λέει και ο παλιός 

κανονισμός αλλά και ο καινούριος που έρχεται σε λίγο. Μίλησα για το 

Γραμματέα που είναι δίπλα του, δε μίλησα για τον Γραμματέα που είναι στο 

άλλο δωμάτιο, γι αυτό σας το επισημαίνω δεύτερη φορά. 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη δίπλα δεν είναι κανένα για να μη λέτε, βλέπετε 

φαντάσματα μου φαίνεται. Προχωράμε κατά πλειοψηφία. Προχωράμε στο 

επόμενο.   

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Απευθείας εκμίσθωση κυλικείου πλατείας Αθ. Διάκου 

κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Απευθείας εκμίσθωση κυλικείου πλατείας Αθ. Διάκου κατόπιν 

δύο άγονων δημοπρασιών. 

 Με την με αριθμό 59/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Επιδαύρου, εγκρίθηκε η εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση του δημοτικού 

κυλικείου που βρίσκεται στην πλατεία Αθαν. Διάκου στο Λυγουριό. Στη 

συνέχεια η οικονομική επιτροπή με την με αριθμό 91/2020 απόφαση καθόρισε 

τους όρους της δημοπρασίας για την ως άνω εκμίσθωση και όρισε τον χρόνο 

διενέργειάς της. Η διεξαχθείσα δημοπρασία όσο και η επαναληπτική της κατά 

τις ημερομηνίες 24-6-2020 και 1η-7-2020 αντίστοιχα, απέβησαν άγονες, λόγω 

μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου, εγκριθέντων των πρακτικών τους 

με την με αριθμό 121/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Επειδή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 184/19-1-2021 αίτηση, ο κ. Ηλίας Γεώργιος 

δηλώνει ότι για προσωπικούς λόγους στάθηκε αδύνατο να πάρει μέρος στις 

ανωτέρω δημοπρασίες που διενεργήθηκαν από τον δήμο τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες και ζητά να μισθώσει το Δημοτικό ακίνητο.  

Επειδή ο Δήμος μας, όπως αποφασίστηκε με την με αριθμό 59/2020 απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, επιθυμεί να εκμισθώσει το παραπάνω ακίνητο  

και έως και σήμερα δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς άλλος πέραν του αιτούντος για 

την μίσθωσή του  εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει 

την απευθείας εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου στον κ. Ηλία Γεώργιο, με 

μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 170 ευρώ καθώς και όπως καθορισθούν οι 

λοιποί όροι της μίσθωσης όπως αυτοί καθορίσθηκαν στην διακήρυξη της 

δημοπρασίας και με τις σημειακές διορθώσεις που προτείνονται παρακάτω. 
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Έχετε όλοι πάρει την εισήγηση αυτή εάν θέλετε μπορώ να τη διαβάσω, να 

διαβάσω τους όρους δηλαδή. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να συζητήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα που 

έχουν αλλάξει σε σχέση με την αρχική;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλό θα είναι να πούμε δυο πράγματα πριν φτάσουμε, 

δηλαδή να ακούσουμε από εσένα ποιες είναι οι αλλαγές και γιατί έγιναν.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω, ωραία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Έχετε όλοι πάρει την εισήγηση 

έτσι; Με τα άρθρα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει γίνει αλλαγή στα τετραγωνικά, δηλαδή από 150 που 

είχαμε βάλει στην αρχή τα έχουμε κάνει 100 και ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει 

να δεσμεύσουμε το χώρο εκεί για τη μπορεί αύριο μεθαύριο να ανοίξουν και 

άλλα μαγαζιά εκεί, θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Και να έχουμε και το 

δικαίωμα της χρήσης πλατείας αλλά και τα μαγαζιά να εξυπηρετηθούν, άρα 

πάμε στα 100 τ.μ το ….στο εξωτερικό. Έχει γίνει η αλλαγή στη χρονική 

διάρκεια της μίσθωσης η οποία θα είναι 6ετής από 5ετής με δυνατότητα 

παράτασης 3 χρόνια συν άλλα 3, δηλαδή στα 9 θα επαναπροσδιορίσουμε το 

αν θα το δώσουμε ή όχι, το αν τηρούνται οι όροι της σύμβασης. Υπάρχει 

αλλαγή στην τιμή, στο μίσθωμα όπου είναι 2 χιλιάδες το χρόνο από 2,5 που 

είχαμε βάλει και υπάρχουν και αλλαγές θεσμικές στο τελείωμα, στα τελευταία 

άρθρα διότι η προηγούμενη είχε να κάνει, η προηγούμενη σύμβαση είχε να 

κάνει με δημοπρασία ενώ τώρα είναι με απευθείας ανάθεση, θεσμικά 

πράγματα δηλαδή, κάποια πράγματα που έπρεπε να υπάρχουν στη 

δημοπρασία και δεν χρειάζονται στην απευθείας ανάθεση. Δηλαδή κάποια που 

έλεγαν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο 

εγγυητής να υπογράψουν και όλα αυτά, αυτά πλέον πάμε στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. Τώρα για εμένα το κρίσιμο είναι το αν θέλουμε να το 

δώσουμε, πρώτον, το αν θέλουμε να το νοικιάσουμε, το πώς θέλουμε να το 

νοικιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Εγώ νομίζω ότι εκεί η πλατεία 

έχει, υπάρχει ανάγκη στην πλατεία του Λυγουριού να υπάρχει ένα κατάστημα 

τέτοιου είδους όπως ήταν σαν κυλικείο δηλαδή, όπως ήταν και πριν. Ο 

άνθρωπος που θα το πάρει έχει γράψει μέσα και στην αίτησή του και είναι κα 
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προς όφελος δικό του βέβαια θα ρίξει αρκετά χρήματα για να το φέρει στην 

κατάσταση που πρέπει. Εμείς από τη μεριά μας θα πρέπει ούτως ή άλλως το 

έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να το κάνουμε πράξη να διαμορφώσουμε κάπως 

την πλατεία, δηλαδή να αλλάξουμε λίγο τους φωτισμούς και όλα αυτά και 

κάποια πράγματα εκεί που πρέπει να βάλουμε για να μπορέσουμε να δείχνει 

πιο μαζεμένη. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε οπωσδήποτε πριν το 

μισθώσουμε είναι το ρεύμα και τα υδραυλικά να τα λύσουμε όλα μην έχουμε 

προβλήματα όπως τα προβλήματα όπως θυμόνται οι παλαιότεροι της 

Δήμαινας, όπου έφυγε ο ιδιοκτήτης και τα ξήλωσε όλα. Θα πρέπει να τα 

λύσουμε, δεν έχει πολλά προβλήματα βέβαια εκεί η πλατεία, δυο τρία 

πραγματάκια που θέλει να τα τραβήξουμε εμείς τα καλώδια να είναι δικά μας 

να μη μας ζαλίζει  κανείς με φωτογραφίες με πως το παρέλαβα πως το 

παρέδωσα κλπ. Και το άλλο να ξέρετε ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες γιατί 

πλέον είναι νόμιμο εκεί το κτίριο και ο εσωτερικός χώρος που έχει καλυφθεί 

έχει γίνει νομιμοποίηση, άρα θα γίνουν κάποιες εργασίες να γίνει και 

ενεργειακά καλύτερο αλλά και από άποψη αισθητικής. Αυτό που προτείνω, δεν 

το λέει εδώ, επειδή θα αλλάξει και να φύγουν τα νάιλον και να μπει μια 

τζαμαρία όπως κάνουν τα μαγαζιά  στα τελευταία χρόνια, να μπει μία τζαμαρία 

την οποία μπορεί να τη βάλουμε και εμείς αυτή γιατί θα μείνει σε εμάς, να μην 

ξαναμπαίνει και βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα θα τα φτιάξει ο μισθωτής. Εμείς 

μόνο να βάλουμε τη τζαμαρία. Τα υπόλοιπα θα τα πάρει και θα τα φτιάξει ο 

μισθωτής. Υπάρχει πρωτόκολλο με το τι έχουμε μέσα ήδη, η Τεχνική Υπηρεσία 

θα πρέπει να παραλάβει όλα αυτά και να λειτουργήσει και η πλατεία μόλις 

ανοίξουν βέβαια όλα τα καταστήματα και να δώσει ζωή και σε εκείνο το 

σημείο και μακάρι αύριο το πρωί να ανοίξουν άλλα δυο μαγαζιά ή ένα εκεί 

γύρω γύρω και να μπορέσει να γίνει και εκεί πόλος έλξης του Λυγουριού.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Είναι κάποιος που θέλει να 

ρωτήσει; Ο κύριος Γαλάνης, ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Μπουρδάκος, ο 

κύριος Ξυπολιάς. Κύριε Τσιλογιάννη έχετε το λόγο. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτά που θέλω να ρωτήσω είναι αρκετά. Το πρώτο είναι 

γιατί αλλάξαμε το μίσθωμα; Με το να πάμε σε απευθείας ανάθεση εφόσον 

ήταν άγονες οι δημοπρασίες αλλάζουμε το μίσθωμα, ένα. Όταν πάμε σε 
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απευθείας ανάθεση δεν έπρεπε να βγει μία ανακοίνωση ότι θα πάμε σε 

απευθείας ανάθεση για να δούμε το ενδιαφέρον; Τώρα εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον μετά από τις δύο άγονες. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να πάμε σε 

δημοπρασία πάλι από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Αν πάμε σε 

απευθείας ανάθεση θα πρέπει να το μάθουν οι ενδιαφερόμενοι, γιατί οι 

ενδιαφερόμενοι είχαν στο μυαλό τους το 220 κατώτατη τιμή, τώρα είναι 170 

το μήνα, το δεύτερο. Γιατί άλλαξε ο χρόνος αφού τα άλλα κυλικεία κάθε τρία 

χρόνια, τέσσερα πάσο είναι στον υπόλοιπο Δήμο γίνεται πάλι διαδικασία. Η 

τρίτη ερώτηση αφορά το είχα πει και τότε στη δημοπρασία ότι πρέπει να γίνει 

κανονισμός κοινόχρηστων χώρων. Αυτός που θα πάρει την πλατεία θα πρέπει 

να ξέρει αν είναι πλατεία η υπόλοιπη ή θα τη μοιραστεί   με άλλα τρία τέσσερα 

μαγαζιά. Όλα αυτά τα ερωτήματα, εντάξει νομίζω ότι όταν λέμε για απευθείας 

ανάθεση μιλάμε για γνωστοποίηση της απόφασης και μετά να πάμε στον α’ ή 

στο β’, γιατί μπορεί να υπάρχουν άλλες δυο τρεις αιτήσεις. Κέρδος για το 

Δήμο θα υπάρχει. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου, και κάνω αυτές 

τις ερωτήσεις και είναι γενικές. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε 

ξεμπερδέψει με τον προηγούμενο με την αγορά των πραγμάτων που ήταν 

μέσα, αυτό που έκανε η Τεχνική Υπηρεσία τα κατέγραψε, τελειώσαμε σαν 

διαδικασία; Αυτές τις ερωτήσεις θέλω να κάνω. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κύριος Γαλάνης.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ακούγοντας όλες τις παρατηρήσεις αλλά βασικά 

την εισήγηση του Δημάρχου και διαβάζοντας και αυτό το προσχέδιο 

συμφωνητικού που έχει έρθει πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την 

ανάθεση γιατί κάτι άλλο δεν υπήρχε. Υπήρχε μία εκδήλωση ενδιαφέροντος η 

οποία αυτή παρέσυρε την ανάθεση θεωρώ. Βλέπω εδώ, άκουσα το Δήμαρχο 

που μίλησε για υδραυλικά, για ρεύμα, για κάποιες εγκαταστάσεις να μην 

έχουμε τα ίδια προβλήματα με άλλα κυλικεία και μίλησε για μία ενεργειακή 

αναβάθμιση βασικά του χώρου. Βλέπω όμως στο αίτημα του κυρίου, πως είναι 

το επώνυμο δεν το θυμάμαι, Ηλία που σε κάποιο σημείο ζητάει το κλείσιμο 

της εμπρός όψης και ρωτάω το Δήμαρχο γι αυτό το κομμάτι μιλάμε, να 

κλείσουμε την εμπρός όψη; Όχι όλο το κομμάτι που βρίσκεται ανοιχτό αυτή 

τη στιγμή απ’ ότι καταλαβαίνω κάτι το οποίο θα έχει ένα μεγάλο κόστος, να 
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σταθούμε σε αυτό που λέει και ο ίδιος ο αιτούντας και ένα δεύτερο ακόμα στο 

μίσθιο και στο άρθρο που αναφέρεται τα 170 ευρώ πιστεύω ότι θα πρέπει να 

βάλουμε μία μικρή αναπροσαρμογή είτε κατά τριετία είτε κατ’ έτος ή αν δεν 

θέλουμε να βάλουμε αυτό, να βάλουμε ένα τέλος.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχουμε βάλει, το προβλέπει, 2%. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 2% κατ’ έτος; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά την πρώτη τριετία. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 2% ανά τριετία ή μετά την πρώτη τριετία 2% 

κατ’ έτος; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά την πρώτη τριετία 2% κατ’ έτος. 

κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ: Ναι 3,5 ευρώ εντάξει. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν θέλω κάτι άλλο αυτά, για να μην κάνουμε 

τοποθετήσεις και ερωτήσεις τοποθετούμε ότι να ανοίξει κάποια στιγμή αυτό 

το κυλικείο έστω και με κάποιο χάσιμο να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών 

του Δημοτικού Ταμείου. Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκεκριμένα επειδή δεν το διάβασα όλο, στο άρθρο 5 λέει 

ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό μέχρι 31/12/2024 και μετά να 

προσαυξάνεται σε ετήσια βάση κατά ποσοστό 2% και θα υπολογίζεται επί του 

εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος στο τέλος κάθε μισθωτικού έτους. 

Μετά το ’24. Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Μπουρδάκος. Κύριε 

Μπουρδάκο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς να πούμε ότι η θέση μας είναι ότι εκεί πρέπει να 

δουλέψει ο χώρος, παρόλα αυτά στην ψηφοφορία δε θα συμμετάσχουμε 

καθώς το θέμα μας ήρθε σήμερα το μεσημέρι, δεν είχαμε πιο νωρίς 

ενημέρωση, δεν γνωρίζαμε τι ήταν. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο; Ο κύριος 

Ξυπολιάς. Κύριε Ξυπολιά δεν έχετε ανοίξει το μικρόφωνο, περιμένουμε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα, ήθελα να ρωτήσω σχετικά, αυτή 

την αίτηση του ενδιαφερομένου σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα 

μισθώματος του τιμήματος όπως ούτε και των ετών μίσθωσης. Δηλαδή ενώ η 

προηγούμενη προκήρυξη μας ήταν 5 συν 3 χρόνια αυτή έχει πάει 6 με 

δυνατότητα παράτασης 3 συν 3. Δηλαδή έχει πάει στα 12. Με ποια λογική 
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πάμε σε αυτό το μίσθωμα; Άλλο ένα ερώτημα από τη στιγμή που δεν έχει 

θέσει θέμα ο άνθρωπος εδώ να μιλάει γι αυτά τα πράγματα. Άλλο ένα 

ερώτημα έχει να κάνει, μάλλον με κάλυψε ο κύριος Τσιλογιάννης σχετικά με 

τον προηγούμενο μισθωτή  της πλατείας τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν εκπίπτει ο 

συγκεκριμένος ενδιαφερόμενος επειδή έχει κυλικείο και αλλού αν έχει τη 

δυνατότητα να μισθώσει και αυτό. Γιατί απ’ ότι θυμάμαι παλαιότερα σε άλλες 

περιπτώσεις ο ίδιος εκμισθωτής δε μπορούσε να συμμετέχει και σε άλλα 

κυλικεία. Αυτό. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ταμπουρατζής. 

κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο γιατί είπε μέσα στη 

σύμβαση ότι θα φτιάξει και τη τζαμαρία. Αν ξέρει πόσο στοιχίζει η τζαμαρία, η 

τζαμαρία η καινούρια που λέει όπως είναι τα καινούρια μαγαζιά οι 70 πόντοι 

κάνουν ένα χιλιάρικό. Αν σκέφτεται λοιπόν να βάλει τζαμαρία σε όλο αυτό το 

μήκος, όχι το μήκος, που είχαμε δει το παλιό …. της πλατείας για να κάνει 

αναπροσαρμογή το ‘24, 3,5 ευρώ αύξηση είναι πολύ λάθος οικονομικά για το 

Δήμο αυτό. Αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα; 

Ο κύριος Ξυπολιάς βλέπω κάτι θέλει να συμπληρώσει.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Άλλη μία ερώτηση να κάνω για το πρακτικό μέρος, επειδή 

έχουν παρθεί οι αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή με συγκεκριμένους 

όρους για το συγκεκριμένο θέμα, από την 59 ποια είναι, με την 91/2020 

απόφαση, καθόριζε όρους δημοπρασίας ως εκμίσθωσε όρισε, μήπως θα 

έπρεπε δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή να επανέλθει και να τροποποιήσει αυτά 

που είχε πάρει σαν απόφαση, το διαδικαστικό, μην αντιμετωπίσουμε κάποιο 

πρόβλημα στην πορεία, αυτό ήθελα. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη ερώτηση; Ωραία. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς να ξεκινήσω από το τελευταίο. Οι Υπηρεσίες μας 

είπαν ότι πρέπει να γίνει έτσι, και εγώ νόμιζα η Οικονομική ότι ήθελε, οι 

Υπηρεσίες μας είπαν ότι πρέπει να γίνει μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Να 

ξεκινήσω ανάποδα, να πω στον κύριο Ταμπουρατζή ότι το κόστος για εκεί 

είναι περίπου σε 7-8 χιλιάδες ευρώ γι αυτό το κομμάτι που λέμε εμείς να 

κάνουμε, περίπου τόσο είναι. Τώρα να πω για τα υπόλοιπα, μάλλον να πω για 
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την αγορά του προηγούμενου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόβλημα είναι 

δικό μας, των Υπηρεσιών που δεν έχει ολοκληρωθεί. Η καταγραφή έχει γίνει 

είναι θέμα της Οικονομικής Υπηρεσίας το έχουμε βάλει στο ’21 για να το 

ολοκληρώσουμε, δεν προλάβαμε να το κάνουμε την προηγούμενη χρονιά, το 

2020. Προφανώς επειδή έμεινε και πίσω όλη η ιστορία εντάξει δεν το τρέξαμε 

κιόλας, δε λέω ότι φταίει η Υπηρεσία. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα με τους 

όρους που το είχαμε βγάλει δεν ήρθε κανένας, κανένας. Ξαναβγήκε πάλι, πάλι 

δεν ήρθε κανένας. Ήρθε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη 

δουλειά όπως λέει και ο κύριος Ξυπολιάς, που δεν βλέπω ότι έχει κάπου 

κώλυμα, δεν έχει όμως κυλικεία σε πλατείες, έχει κυλικεία σε σχολεία ο 

συγκεκριμένος. Δεν το βλέπω να το λέει κάπου στους όρους, δεν με έχει 

απασχολήσει ποτέ, δεν το είχα δει, αν το έλεγε νομίζω ή αν το λέει κάπου 

πρέπει να το δούμε. Αλλά αυτός δεν έχει ένα έχει αρκετά κυλικεία σε σχολεία 

άρα θα το ήξερε και ο ίδιος.  Ήρθε λοιπόν και έκανε αυτή τη πρόταση, πήγε 

είδε το κτίριο, γιατί πρέπει να μιλάμε τώρα πως είναι τα πράγματα, πήγε είδε 

το χώρο, το κτίριο, είδε τι χρειάζεται για να το φτιάξει, είδε τι χρειάζεται για 

να βάλει μέσα πράγματα και κάναμε μία κουβέντα στο τι μπορεί να κάνει ο 

Δήμος για να βοηθήσει εάν και εφόσον θέλουμε να ανοίξει η πλατεία, έτσι, το 

ξαναλέω αυτό. Άρα λοιπόν και το μίσθωμα και ο χρόνος που έχουμε βάλει 

είναι για να μπορέσει να κάνει απόσβεση αυτό που θα βάλει. Εγώ δεν είδα ότι 

υπάρχει άλλο ενδιαφέρον. Αυτός ο άνθρωπος για να μη λέμε και διάφορα, 

είναι η γυναίκα του από εδώ, έχει σχέση με το Λυγουριό δεν είναι κάποιος 

άγνωστος που ήρθε απλά να κάνει μια αρπαχτή και να φύγει και αν του βγει 

του βγήκε αν δεν του βγει θα τον ψάχνουμε. Έχει σχέση με τον τόπο και 

νομίζω ότι 1,5 χρόνο η πλατεία κλειστή, έχετε δει τα αποτελέσματα στο χώρο 

γενικότερα εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να  το δούμε, να το 

εξυπηρετήσουμε αυτό το πράγμα, ο κανονισμός κοινόχρηστων χώρων 

προχωρά ίσως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο μεθεπόμενο να 

έχουμε, μάλλον δε θα το έχουμε το σχέδιο, αλλά το σχέδιο θα πάρετε από τις 

Υπηρεσίες πρώτα γιατί πρέπει να περάσει από την Τεχνική Υπηρεσία, είναι 

σχεδόν έτοιμο να κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία, θέλει λίγο χρόνο ακόμα, 

κάποιες διορθώσεις για να το δούμε μετά όλοι μαζί πριν το φέρουμε στο 
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Δημοτικό Συμβούλιο, μην το πηγαινοφέρνουμε. Και εκεί όλα αυτά θα 

αναγράφονται και θα μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα για τους χώρους που 

θα χρησιμοποιούνται και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα εάν δεν βάζαμε τίποτα εμένα 

η άποψή μου ήταν το μίσθωμα να είναι πολύ χαμηλότερο εάν δε βάζαμε 

τίποτα. Εφόσον αποφασίσουμε να φτιάξουμε αυτό το εξωτερικό κομμάτι που 

σας λέω κάπου εκεί θα είναι το κόστος, δηλαδή όταν ο άλλος θέλει ένα 

μπάτζετ, επειδή ξέρει και ο κύριος Ταμπουρατζής που ρώτησε και οι υπόλοιποι 

έχετε μαγαζιά, θέλεις ένα μπάτζετ για να μπεις εκεί, έτσι όπως το σκέφτεται 

να μην κάνει ένα παράπηγμα, γύρω στις 25 με 30 χιλιάδες ευρώ νομίζω ότι 

είναι δίκαιο τουλάχιστον το κομμάτι που θα παραμείνει αυτό δηλαδή το 

συγκεκριμένο να το κάνουμε εμείς. Και να σας πω και κάτι άλλο; Γράφει μέσα 

η σύμβαση ότι οτιδήποτε άλλο σταθερό υπάρχει όπως ας πούμε η οροφή η 

οποία μπάζει και πρέπει θέλει αλλαγή θα τη βάλει ο εκμισθωτής και θα μας την 

αφήσει δε θα τη βγάλει. Τώρα τα χρόνια για να μη τα βάλουμε επειδή μου 

ζήτησε 12 χρόνια για να βγάλει αυτά που θέλει και όσοι γνωρίζετε από 

καταστήματα ξέρετε ότι η 12ετία παλιά ήταν το θέσφατο. 

κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ: Και ακόμα είναι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ισχύει ακόμα Ηλία, ότι υπογράψεις είναι πλέον νομίζω με 

τον καινούριο νόμο, τέλος πάντων, νομίζω τώρα μη σου πω σίγουρα, αλλά.. 

κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ: Εντάξει με δικαστήρια πάει ακόμα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί ναι με δικαστήρια ναι έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο. 

Νομίζω ότι 6 συν 3 συν 3 ως έλεγχος και από τις δύο μεριές και κυρίως από τη 

δική μας της σύμβασης εάν υπάρχει κάποια ανακολουθία είναι μια καλή 

περίπτωση. Αυτό που για να πάω και σε άλλα κομμάτια, αυτό που εμείς θα 

δώσουμε άδεια για να γίνει εκεί είναι συγκεκριμένο πράγμα, και θα πρέπει να 

υπάρχει ο σχετικός έλεγχος από την Αστυνομία, ξεκάθαρα, εμείς εκεί πέρα δεν 

πάμε να κάνουμε ούτε μπαράκι ούτε οτιδήποτε άλλο, ότι επιτρέπεται, 

ξεκάθαρα. Τώρα αν αυτό δεν το κάνει ο ιδιοκτήτης θα είναι και υπόλογος στις 

δημόσιες υπηρεσίες. Το να ζωντανέψει εκεί λίγο η πλατεία νομίζω είναι για 

όλους θετικό. Εγώ λέω να ψηφίσουμε όπως είναι, αν θέλετε κάτι να δούμε πιο 

μικρό να το δούμε, αλλά δε θεωρώ ότι πρέπει να το βγάλουμε πάλι σε 

δημοπρασία γιατί θα μπούμε στην ίδια διαδικασία τουλάχιστον ενός διμήνου, 
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τριμήνου και ουσιαστικά σας λέω και πάλι ήρθε ένα άνθρωπος και λέει θέλω 

να κάνω αυτή την επένδυση εφόσον δεν το πήρε κανείς μπορώ να την κάνω; 

Νομίζω ότι αν υπήρχε ενδιαφερόμενος όλοι χτυπήσαμε πόρτες, με μερικούς 

από εσάς μαζί σε ανθρώπους που ήθελα να πάρουν την πλατεία στο πρώτο, 

είχαν εκδηλώσει επιθυμία να πάρουν την πλατεία στην πρώτη φάση, 

τουλάχιστον 3-4 άτομα είχαν έρθει εδώ και είχαμε συζητήσει, μερικοί από 

εσάς τους γνωρίζετε είναι και δικοί σας άνθρωποι, εννοώ συγγενείς ή φίλοι, 

δεν τόλμησε κανείς. Γιατί δεν τόλμησε; Για πολλούς λόγους. Εγώ νομίζω ότι 

πρέπει να το δούμε, να δώσουμε εκεί την πλατεία και να προχωρήσει όλο 

αυτό το κομμάτι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Ποιος θέλει να 

τοποθετηθεί; Ο κύριος Τσιλογιάννης. Το λόγο τον έχει ο κύριος  Τσιλογιάννης. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: θεωρώ ότι τα ερωτήματα που έβαλα ήταν ουσιαστικά. 

Δηλαδή ο άνθρωπος που μας έχει κάνει την αίτηση για λόγους υγείας δεν 

συμμετείχε, πολύ ωραία. Το μίσθωμα γιατί στην διαπραγμάτευση με το 

Δήμαρχο το κατέβασε; Άρα δεν συμμετείχε γιατί ήταν 220. Άρα δεν 

συμμετείχαν άλλοι 3-4 που υπήρχε ενδιαφέρον με το 220, ένα παράδειγμα. 

Πρέπει να κοινοποιηθεί και στους 4 ή με κάποιο τρόπο, δεν έχει ανέβει και στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ καμιά απόφαση τίποτα ότι πάμε σε απευθείας ανάθεση, δηλαδή εγώ 

τοποθετούμαι και λέω ότι συμφωνούμε στο να πάμε σε απευθείας ανάθεση 

αφού βγήκε άγονη η δημοπρασία αλλά αυτό να κοινοποιηθεί ως απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και μετά να έχουμε προτάσεις. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη να πω κάτι που είπε ο κύριος Γαλάνης και νόμιζα 

ότι έγινε κατανοητό. Το θέμα ήρθε συνέπεια της αίτησης, δεν το φέραμε 

εμείς, άρα έτσι λέει ο νόμος, κάνει αίτηση και ζητάει μετά από δύο άγονες 

κάποιος που θέλει απευθείας ανάθεση και βάζει μέσα μερικούς από τους όρους 

τους που θεωρεί που τους οποίους είτε κάνουμε δεκτούς είτε δεν τους 

κάνουμε. Δεν είναι απαραίτητο να τους κάνουμε δεκτούς. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δήμαρχε σε όλες τις απευθείας αναθέσεις παίρνεις μία 

δύο προσφορές και δίνεις εκεί που θέλεις να πας να δώσεις το ακίνητο ή τη 

δημοπρασία, αλλά εδώ δεν έχουμε μία αίτηση, δεν ήξερε κανείς ότι πάμε σε 

απευθείας ανάθεση, δεν είχαμε κοινοποιήσει δεν είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση 
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ο Δήμαρχος που να λέει ότι το κυλικείο θα πάει σε απευθείας ανάθεση, δε θα 

ξανακάνουμε δημοπρασία. Γιατί πολύ πιθανόν να περίμεναν δημοπρασία. Και 

σαφώς ο άνθρωπος λέει ενδιαφέρομαι και είναι αυτό που δίνω και για τόσα 

χρόνια και τα υπόλοιπα και προσαρμοζόμαστε εμείς στις προτάσεις τις δικές 

του. Αυτό όμως μπορεί να το κάνουν άλλοι 3-4 και να έχει όφελος ο Δήμος. 

Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και τέλος πάντων νομίζω ότι αυτή η πρακτική να 

έρχεται το μεσημέρι η αίτηση, εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο καν, είναι 

σχετικός με το επάγγελμα, δεν τον ξέρω, και μπορεί να έχει 3-4 κυλικεία να 

είναι καλός επαγγελματίας, μπορεί να είναι η καλύτερη λύση για την πλατεία 

του Λυγουριού αλλά αυτά δε θα πρέπει διαδικαστικά να τα δούμε και να τα 

σκεφτούμε; Αύριο το πρωί θα βγούμε έξω και θα πουν τι κάνετε εκεί πέρα ας 

πούμε, εγώ δεν ήξερα ότι θα πάμε σε απευθείας ανάθεση και με ενδιαφέρει. 

Αυτή είναι η τοποθέτηση.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη μας λέτε ότι σας ενδιαφέρει εσάς δηλαδή 

η πλατεία; Είπατε ότι σας ενδιαφέρει η πλατεία; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι λέω μπορεί κάποιος άλλος αύριο το πρωί να πει ότι 

με ενδιέφερε και εμένα με απευθείας ανάθεση να δώσω την πρόταση τη δική 

μου. Το ήξερε μέχρι σήμερα; Δεν το ήξερε ότι πάμε σε απευθείας ανάθεση. 

Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει το συμβούλιο ότι θα πάμε σε απευθείας ανάθεση 

και να έχουμε και άλλες προτάσεις. Και αν δεν έχουμε άλλες προτάσεις και 

είναι να βάλουμε ένα διάστημα 10 ημερών να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο 

να υπογράψει την απευθείας ανάθεση στον κύριο Γεωργίου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση; Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε 

τοποθετείται ο Δήμαρχος και προχωράμε σε ψηφοφορία. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ επιμένω ότι αν υπήρχε κάτι, είμαστε ένα χρόνο σε αυτή 

την ιστορία και κάνα δυο άνθρωποι που μας πλησίασαν για να μας ρωτήσουν 

τους είπαμε ότι έτσι γίνεται η διαδικασία με απευθείας ανάθεση πλέον και με 

αίτηση του ενδιαφερόμενου κλπ, ξέρει ο κόσμος ότι το κυλικείο νοικιάζεται 

εδώ και 1,5 χρόνο. Νομίζω ότι χρόνο θα χάσουμε και.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δέκα μέρες δεν είναι πολύ ρε Τάσο γιατί; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα χάσουμε χρόνο Ηλία. 
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δέκα μέρες; Να πεις ότι, να είμαστε καλυμμένοι από 

παντού. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μπορούμε όμως να το βγάλουμε ρε παιδιά, δεν μπορούμε 

να βγάλουμε, δεν είναι δημοπρασία να πάμε να πούμε ότι ήρθε ένας και έκανε 

αίτηση ποιος άλλος θέλει.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί πέφτει το μίσθωμα γι αυτό, είναι θέμα ηθικής 

τάξης τώρα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το μίσθωμα πέφτει αλλά παίρνεις πράγματα, δεν είναι ότι 

πέφτει το μίσθωμα. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ..ηθικό να είναι. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ επιμένω σε αυτό, νομίζω ότι πρέπει να το τελειώσουμε 

και να, τώρα εσείς ψηφίζετε.., τι να σας πω, εγώ είμαι αυτής της άποψης.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία υπέρ της 

απευθείας εκμίσθωσης κυλικείου πλατείας Αθ. Διάκου κατόπιν δύο άγονων 

δημοπρασιών τάσσονται οι: ο κύριος Μαργιόλας, ο κύριος Μαγγέλης, η κυρία 

Σμυρλή, ο κύριος Ρώτας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Γαλάνης 

Κωνσταντίνος, η κυρία Τουρλούκη Γεωργία, ο κύριος Γιαννάκης Χρήστος, ο 

κύριος Παύλου, ο κύριος Λαλιώτης, η κυρία Διδασκάλου, ο κύριος Γαλάνης 

Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση και εγώ και ο κύριος Ταμπουρατζής και ο 

Γιάννης ο κύριος Ξυπολιάς; Κύριε Ξυπολιά το χέρι το έχετε έξω από την 

κάμερα και η κυρία  Μπλάτσου και ο κύριος Ξυπολιάς. Είναι κάποιος άλλος; 

Ωραία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν. Παρών είπες κύριε Μπουρδάκο δεν σας 

ακούσαμε; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς είπαμε ότι δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία 

καθόλου. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κύριος Τσιλογιάννης; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τσιλογιάννης και Οικονόμου παρών.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οικονόμου παρών.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα προχωράμε στο επόμενο.  
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ΘΕΜΑ 5 : «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.  

“Στην παρ. 4 του άρθρου 65 “Αρμοδιότητες του δημοτικού 

συμβουλίου”  του Ν.3852/10 ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο “4. 

Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον 

κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 

του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό 

συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.” 

Το ΥΠ.ΕΣ.Α.& Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την υπ’ αριθ. 

16852/06.04.2011 απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

661/20.04.2011 τεύχος Β’ εξέδωσε πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου είχε ψηφίσει κανονισμό με 

την 97/2011 απόφασή του που τροποποιήθηκε με την 52/2015 όμοια.  

Προτείνουμε την ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου Επιδαύρου διότι αφενός έχει αλλάξει η Δημοτική Αρχή και 

αφετέρου πρέπει να προσαρμοστεί σε νεώτερες διατάξεις που έχουν επιφέρει 

τροποποιήσεις στους νόμους 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” και 

3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” . 

 Σας έχει μοιραστεί ο νέος κανονισμός λειτουργίας, εγώ αν θέλετε γιατί 

είναι 18 σελίδες δεν είναι και λίγο, εάν θέλετε μπορώ να σας πω κάποια σημεία 

τα οποία σίγουρα έχουν αλλάξει οι διατάξεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να 

τονίσουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία, αλλά το να διαβάσουμε τώρα 18 

σελίδες σας έχει δοθεί, εάν είναι κάτι να το συζητήσουμε.  

 Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις αν υπάρχει κάποιοι, αλλιώς να 

προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις και να κάνουμε έναν διάλογο. Ο κύριος 

Μπουρδάκος βλέπω σηκώνει χέρι. Κύριε Μπουρδάκο έχετε το λόγο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ναι θα θέλαμε να ρωτήσουμε στο άρθρο  5 στο 4ο σημείο 

αναφέρεται το Δημοτικό Συμβούλιο  με πλειοψηφία των 3/5, γιατί γίνονται 3/5 

από 4; Και επίσης στο άρθρο 6 είναι στο σημείο 2 ύστερα από απόφαση λέει 
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της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών. Ενώ πριν έλεγε των 3/5, 

γιατί γίνονται αυτές οι δύο αλλαγές; Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιο είπατε στο άρθρο 5; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Άρθρο 5 σημείο 4, και άρθρο 6 σημείο 3.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άρθρο 6 σημείο 3 είπατε;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ναι άρθρο 6 σημείο 3.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό κύριε Μπουρδάκο ειδικά στο άρθρο 5 μιας και βρήκα 

τώρα εδώ πέρα στο σημείο 4 που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 

των 4/5 των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση η οποία απαγγέλλεται 

σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, αυτό 

έχει αλλάξει σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, έχει προσαρμοστεί δηλαδή στις 

νέες διατάξεις, δεν είναι κάτι που έχουμε επέμβει εμείς, είναι θεσμοθετημένα 

μέσω διατάξεων. Εάν θέλετε αύριο δηλαδή να το στείλουμε το, έχει 

προσαρμοστεί σύμφωνα με τα σχέδια που μας έχουν δώσει. Τώρα οι χρόνοι 

κυρίως εμείς μπορούμε να επέμβουμε και σε κάποιες άλλες, αν θέλουμε να 

δευτερολογήσουμε ή όχι πάνω σε αυτά. Και το άλλο είπατε στο άρθρο 6, δεν 

ξέρω δεν το έχω διαβάσει. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ίδιο είναι για την αλλαγή του τόπου.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι που θα γίνεται το Συμβούλιο. Κάποια άλλη ερώτηση; Έχει 

σηκώσει το χέρι ο κύριος Τσιλογιάννης. Κύριε Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή χθες βράδυ το σχέδιο του κανονισμού, εγώ θα 

ήθελα να μου πει ο Δήμαρχος τις αλλαγές που έχουν γίνει από τον 

προηγούμενο κανονισμό, ποιες είναι οι σημαντικές αλλαγές; Γιατί αυτοί είναι 

πρότυποι κανονισμοί τροποποιούμε σε 1, 2, 3 πράγματα, ένα. Και το δεύτερο 

είναι ότι, καλά θα τα πούμε στο επόμενο θέμα, αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη να σας απαντήσω εγώ γιατί έχω επιμεληθεί 

λίγο του θέματος. Ξεφυλλίζοντας λίγο την αρχή, οι υπόλοιπες τώρα δε μπορώ 

να σας πω όλες τις διατάξεις γιατί είναι κάποιες οι οποίες έχουν αλλάξει εκ του 

νόμου και όχι από εμάς, αυτές τις γνωρίζετε και εσείς και δεν είναι κάτι το 

οποίο έχει γίνει…, αυτά που έχουμε αλλάξει ουσιαστικά εμείς σε σχέση με τα 

προηγούμενα, με τον προηγούμενο κανονισμό είναι στο άρθρο 4 εκεί λέει 

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, αν το έχετε μπροστά σας, όχι στην πρώτη 
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σελίδα αλλά στη δεύτερη σελίδα του άρθρου, στο τέλος της 1ης παραγράφου 

λέει ο χρόνος για την ενημέρωση και για τη συζήτηση των εκτός ημερησίας 

διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τη μία ώρα. Νομίζω ότι 

είναι κάτι το οποίο έπρεπε να ειπωθεί γιατί στο προηγούμενο αυτό που ήταν 

ψηφισμένο του ’15 ήταν μία ώρα για εκτός ημερησίας και μία ώρα ενημέρωση, 

δηλαδή πηγαίναμε δύο ώρες συζήτηση και μετά υπήρχε μία βαριεστημάρα δε 

μπορούσαμε να συζητήσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Βάλαμε μία 

ώρα για όλα αυτά μαζί γιατί τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης άντε να ήταν 

δύο, παραπάνω δε νομίζω ότι έχουμε φέρει ποτέ. Ακριβώς από κάτω αν είστε 

στην ίδια σελίδα, λέει ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι επικεφαλής 

των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές  έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα 

για 5 λεπτά ομιλίας ανά θέμα, αυτό παραμένει έτσι όπως είναι, με δυνατότητα 

δευτερολογίας διάρκειας 2 λεπτών, εκεί ήταν 3 παλιά τώρα έχει γίνει δύο. Θα 

σας πω γιατί. Προχωρώντας λίγο πιο κάτω λέει οι υπόλοιποι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι έχουν χρόνο ομιλίας 2 λεπτών το πολύ με δυνατότητα 

δευτερολογίας ενός λεπτού. Δηλαδή έχουμε δώσει τη δυνατότητα 

δευτερολογίας  πράγμα που δεν υπήρχε στο προηγούμενο Συμβούλιο. Δεν 

είχε τη δυνατότητα να δευτερολογήσει εκτός κι αν ήταν θέμα επί προσωπικού. 

Άρα λοιπόν παίρνουμε ένα λεπτό από πάνω και το δίνουμε ένα λεπτό στη 

δευτερολογία για να μπορεί να έχει και δευτερολογία. Επίσης αν προχωρήσετε 

λίγο στο άρθρο 6 εκεί που λέει τόπος συνεδρίασης, στο 1, άρθρο 6 τόπος 

συνεδρίασης παρ. 1. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται  

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την προεδρεία του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει νόμιμα. 

Αυτό δεν υπήρχε έτσι γραμμένο, ήταν μόνο στο γραφείο κάτω εδώ, δηλαδή 

έλεγε στην αίθουσα του Δημαρχείου. Αν θέλετε να σας το διαβάσω, βέβαια 

πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο γιατί έχω και τον παλιό. Έλεγε παλιά ότι οι 

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονταν στο δημοτικό κατάστημα. 

Επειδή λοιπόν το Δημοτικό Κατάστημα τώρα δεν είναι εδώ αλλά η αίθουσα 

έχει μεταφερθεί για λόγους σκοπιμότητας, λόγω covid κλπ, γι αυτό γράψαμε 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι στο Δημοτικό Κατάστημα. 
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Κάτι άλλο το οποίο θα ήταν ουσιαστική αλλαγή το οποίο να το αλλάξαμε εμείς 

δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα, 

………..: Οι Επιτροπές. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και οι Επιτροπές, συγγνώμη ξέχασα. Για τις Επιτροπές τις 

οποίες βέβαια θα συζητήσουμε και πιο κάτω σε επόμενο θέμα, αλλά οι 

Επιτροπές ήταν η 1η Επιτροπή είναι τώρα  Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, 

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιτροπή Εθελοντισμού, Επιτροπή 

Πολεοδομικών και Χωροταξικών θεμάτων, Επιτροπή Θεμάτων Υγείας. Ενώ 

στην προηγούμενη οι Επιτροπές η 1η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης 

λεγόταν Τουριστικής Ανάπτυξης Με Τομείς ένα Τουρισμού και δύο Πολιτισμού. 

Τώρα το έχουμε κάνει Τουριστικής Ανάπτυξης ένα, ενώ όλα τα άλλα είναι τα 

ίδια. Αυτές ήταν οι διαφορές. Παρακαλώ ερωτήσεις. Ο κύριος Γαλάνης 

Αθανάσιος.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ έχω κρατήσει, έκατσα και τον διάβασα τον 

κανονισμό όσο, όχι όσο μπορούσα, όλον. Οι παρατηρήσεις μου είναι στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν υπάρχει Πρόεδρε, έχει γίνει ένα λάθος να 

διορθωθεί, όπως και στο ίδιο άρθρο η παράγραφος 14 πάλι είναι κενή, άρα 

πρέπει να αλλάξουν όλες οι κάτω, η τρία να γίνει δύο, να αρχίσουν να 

ανεβαίνουν θα μείνει κενή η 13 και η 14 και θα πρέπει να σβήσουν να μην 

υπάρχουν, αν τις έχετε εκεί.  

 Τώρα στο άρθρο 4.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό να το βλέπουμε κιόλας. Ο κύριος 

Αποστολόπουλος να το συμπληρώσει αυτό. Είπατε το άρθρο το 1ο. Άρθρο 3 

παράγραφος 2. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν υπάρχει είναι κενό για κάποιο λόγο, στο 

κόψε ράψε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράγραφος 2.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Το ένα λέει προτείνει ο Δήμαρχος Εκτελεστική 

Επιτροπή και Οικονομική Επιτροπή, τελεία, 2 δεν υπάρχει και πάει 3. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει το 2 ήταν λάθος γραφής, δηλαδή δεν υπάρχει 

παράγραφος 2. Δηλαδή το 2 πάει εκεί που λέει ο Πρόεδρος φροντίζει την 
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πρόσκληση να σταλεί, αυτό είναι το 2, απλά μπήκε στην αρίθμηση κατά 

λάθος. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Πρέπει να αλλάξει όλη η αρίθμηση και στο ίδιο 

άρθρο αν πας στο 14 είναι πάλι κενό γιατί κάτι ήταν το οποίο έχει αφαιρεθεί.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν ήταν. Δεν υπάρχει 14 σας λέω ήταν θέμα τα άρθρα 

όλα είναι κανονικά γραμμένα, απλά υπάρχει λάθος στην αρίθμηση το 14 μπήκε 

παραπάνω γιατί πατώντας ένα enter σου έβγαλε έναν άρθρο παραπάνω.. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Το άρθρο 3 πόσες παραγράφους έχει δηλαδή 12;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άρθρο έχει 12 παραγράφους σωστά. Έχει 12 

παραγράφους το 2 δηλαδή το 2 μπήκε λόγω λάθους, το 14 πατήθηκε το enter 

μετά την τελευταία λέξη και βγήκε και άλλος ένα αριθμός γιατί είχαμε πατήσει 

αυτόματη αρίθμηση. Δεν λείπει κάτι δηλαδή. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Στο άρθρο 4 παράγραφος, δεν την έχω 

σημειώσει, μου έχει διαφύγει, είναι για την παροχή στοιχείων που προβλέπει 

να είναι 30 ένα, η πρότασή μας είναι να γίνει 15 μέρες σε αυτό το σημείο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο χρόνος για τον οποίο θέλετε να παίρνετε απαντήσεις, εγώ 

νομίζω ότι ο χρόνος μακάρι να γινόταν και δύο μέρες, αλλά βλέπουμε ότι το 

Διοικητικό Προσωπικό που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγο με αποτέλεσμα να μη 

μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, πολλές φορές αιτήσεις, το λέω τώρα και είναι 

εις βάρος μου, γίνονται και δύο μήνες για να απαντηθούν, γιατί; Γιατί όταν 

υπάρχει φόρτος δεν.., αλλά αυτό το ορίζει ο νόμος δεν το βάλαμε εμείς. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Αν τα στοιχεία υπάρχουν δεν είναι δύσκολο σε 

ένα mail  να έρθουν. Εντάξει εγώ το λέω, καταγράφεται, σημειώνεται και στο 

τέλος το βλέπουμε. Στο άρθρο 5, παράγραφος 6, μιλάει για τα κυρωμένα 

αντίγραφα. Εγώ πιστεύω ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή στο προβλεπόμενο 

χρόνο να δίνεται όποιος κι αν είναι αυτός αν είναι 15 μέρες ή αν είναι 30, ότι 

είναι σε φωτοαντίγραφο θα πρέπει να μπει μία χρέωση. Θα πρέπει για να τα 

πάρει κάποιος να πληρώνει, δε θα γίνει το φωτοτυπικό του Δήμου το εργαλείο 

καθενός, δώσ’ μου χαρτιά, δωσ’ μου εκείνο για να τα πάρω να τα πάω σε μία 

υπηρεσία, πάρ’ τα και κάνε τα ότι θες.  

 Συνεχίζω, στο άρθρο 10, παράγραφος 7 μιλάει για τις εισηγήσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου και  συγκεκριμένα αναφέρει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 



39 
 

έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση τουλάχιστον μία μέρα πριν της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα δηλαδή χθες το μεσημέρι στις 

3.00 η ώρα είναι μία μέρα πριν, έρχεται η εισήγηση, είναι τα πάντα κλειστά, 

είμαι υποχρεωμένος και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι αν μπορέσουμε αύριο το 

πρωί να ζητήσουμε κάποια στοιχεία, αυτό το μία μέρα να γίνει δύο. Θεωρώ ότι 

δεν είναι.., όταν μιλάμε για 3 ολόκληρες άρα έρχεται η πρόσκληση σήμερα 

πάμε και την αυριανή να φεύγει και πάμε στη μεθαυριανή να μπορούμε να 

έχουμε τις εισηγήσεις, να έχουμε μία μέρα περιθώριο μπροστά γιατί οι 

εισηγήσεις θα έρθουν πάντα στις 2:55 ως συνήθως πρόεδρε, να έχουμε μία 

μέρα εργάσιμη μπροστά μας και εμείς να ζητήσουμε κάτι, αλλά και οι 

Υπηρεσίες να το ετοιμάσουν. Όταν εγώ το πρωί ζητάω σήμερα παράδειγμα 

αφού πήρα εχθές το μεσημέρι εισηγήσεις πώς να μου τις δώσει η Υπηρεσία 

μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να τις έχω απόψε; Το ίδιο και στο 8 μιλάμε πάλι 

στο 10, παράγραφος 8 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να …. δια του 

Προέδρου, από το Δήμαρχο και Οικονομική Επιτροπή τα παραπάνω οφείλουν 

να παρέχουν τις πληροφορίες και στοιχεία ενός μηνός και εδώ εμείς ζητάμε να 

γίνει πάλι 15 μέρες, τουλάχιστον αυτό αν το πρώτο για κάποιους άλλους 

λόγους, επειδή είναι και των πολιτών μέσα των Δημοτικών Συμβούλων 

τουλάχιστον να είναι στο 15θήμερο. Και στο 10, παράγραφος στο 9 σωστά 

είναι ο ένας μήνας, άρθρο 10, παράγραφος 10 εκεί μιλάει για το πόθεν έσχες 

θεωρώ ότι ήθελε μία καλύτερη διατύπωση ή να μπει ο νόμος που διέπει το 

πόθεν έσχες και να κλείσει η ιστορία ή μια συμπλήρωση που να λέει με τον 

εκάστοτε νόμο. Στο 11 άρθρο είναι η οι Επιτροπές όπως είπατε οι καινούριες, 

μιλάει για 7μελής επιτροπές δύο συμπολίτευση, ένας αντιπολίτευση, τέσσερις 

πολίτες και οτιδήποτε άλλο. Η πρόταση η δική μας είναι να γίνει δύο η 

συμπολίτευση, δύο αντιπολίτευση και τρεις πολίτες ή υπάλληλοι ή οτιδήποτε 

άλλο προβλέπεται. Θεωρώ εσείς τους ορίζετε με τρεις και δύο πέντε στο 

επταμελές πέντε είναι την πλειοψηφία την έχετε, θα μπορέσουν να 

εκπροσωπηθούν όλες οι παρατάξεις καλύτερα. Και στο άρθρο 14, 15, 14 πάλι 

και εκεί είναι για τους χρόνους, για τις αναφορές και εδώ ζητάμε το 15θήμερο 

και όχι τις 30 μέρες. Αυτά τα είναι τα αιτήματα και οι δικές μας διατυπώσεις 

κατά τα άλλα συμφωνούμε στον καινούριο κανονισμό. Ευχαριστώ.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε διαφωνώ κύριε Γαλάνη ως προς τους χρόνους, μακάρι να 

μπορούσαν οι χρόνοι να ήταν και στη μισή μέρα, για να τελειώσω όμως εδώ 

θα πρέπει να πω ότι όλα αυτά είναι συναρτήσει και των ανθρώπων των 

οποίων έχουμε και μας υποστηρίζουν, πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη 

δουλειά. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το μόνο  τους μέλημα το 

Δημοτικό Συμβούλιο αλλά έχουν και πάρα πολλά άλλα αυτοδιοικητικά θέματα 

να λύσουν καθημερινά καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα τα έγγραφα που μας 

ζητάτε πραγματικά πολλές φορές και ο μήνας και το έχετε δει, δεν φτάνει. Όχι 

γιατί λέμε α είναι ο ένας, α είναι ο άλλος μη του τα δίνεις, πραγματικά δεν έχει 

συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε ότι δεν ισχύει δε μπορούν να τα 

δώσουν και είστε εδώ καθημερινά και μπορείτε να δείτε τι γίνεται. Κάποια 

άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις ο κύριος 

Μπουρδάκος και ο κύριος Τσιλογιάννης. Κύριε Τσιλογιάννη. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Να συμπληρώσω ένα λεπτό Πρόεδρε; Επειδή 

ξέχασα στη ροή επάνω, στο άρθρο 11 , παράγραφος 4 είναι οι Επιτροπές 

μελετούν θέματα αρμοδιότητάς τους που παραπέμπει σε αυτές το Δημοτικό 

Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Δημάρχου ή του 1/5 των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Η δική μας πρόταση είναι το 1/5 να γίνει 1/3 γιατί το 

1/5 όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για 4 ανθρώπους, αν 4 άνθρωποι μαζευτούν 

σε μία γωνία θα τρέχουμε όλοι από πίσω, να γίνει λίγο πιο σκληρό και να πάει 

στο 1/5, να πάει στο 1/3, από 1/5 1/3, να πάει στα επτά άτομα. Συγγνώμη για 

τη διακοπή αλλά μου διέφυγε πριν. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη έχετε το λόγο, συγγνώμη για τη 

καθυστέρηση. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιλάμε για τροποποίηση του υπάρχοντος κανονισμού. 

Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι στη σωστή κατεύθυνση στην πλειοψηφία 

τους. Όμως αφού τον φτιάχνουμε τον κανονισμό που τον φτιάχνουμε τώρα 

να το φτιάχνουμε και να τελειώνουμε, να μην ακούμπαγε κάποιος άλλος πάλι. 

Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι στο τέλος γράφει η ισχύς του παρόντος 

κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει αυτό, 

εγκρίνεται σαν θέμα από την Αποκεντρωμένη και τέλος. Δηλαδή το 15 

άνθρωποι πρέπει να.. Ύστερα οι Επιτροπές δεν βλέπω περιβάλλον εδώ 
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πουθενά, πρέπει να προστεθεί στις πολεοδομικές χωροταξικών θεμάτων κλπ 

περιβάλλοντος. Θα συμφωνήσω στο άρθρο 10, στην παράγραφο 7 για μία 

μέρα να λαμβάνουν γνώση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πάντα όταν έμπαινε 

Δημοτικό Συμβούλιο οι φάκελοι ήταν έτοιμοι, που σημαίνει τρεις ολόκληρες 

μέρες. Τώρα αυτό γιατί μπαίνει και πως προκύπτει κιόλας; Το επόμενο που 

ήθελα να σημειώσω όσον αφορά, εδώ που γράφει την αλλαγή που είπε ο 

Πρόεδρος για τη μία ώρα, έχουν μπει σε μία ώρα όλα, ερωτήσεις, ενημέρωση 

από το Δήμαρχο και εκτός ημερήσιας διάταξης. Η ενημέρωση από το Δήμαρχο 

και οι ερωτήσεις  να πάμε στη μία ώρα, τα εκτός ημερήσιας διάταξης από τη 

στιγμή που αποφασίζει το Συμβούλιο να συζητηθούν γίνονται ημερήσιας 

διάταξης, ουσιαστικά. Δηλαδή θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα εκτός ημερήσιας 

διάταξης γιατί από τη στιγμή που θα τα κρίνουμε γίνονται ημερήσιας διάταξης. 

Άρα η μία ώρα να αφορά δηλαδή την ενημέρωση από το Δήμαρχο ή όποιος 

θέλει να κάνει ενημέρωση και τις ερωτήσεις μία ώρα. Και το τελευταίο που 

ήθελα να πω είναι έχει αλλάξει αυτό που είπε ο Πρόεδρος την αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται από τον Κώδικα ότι οι συνεδριάσεις 

γίνονται στην έδρα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, όχι στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που ορίζεται, εκτός αν δεν υπάρχει στο 

Δημοτικό Κατάστημα, είναι ξεκάθαρο, αυτά θα πρέπει να τα δείτε. 

Συμφωνούμε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε κύριε Τσιλογιάννη στην αρχή συμφωνώ με το άρθρο 

το τελευταίο, πραγματικά έτσι είναι έχετε δίκιο η ισχύς του παρόντος 

κανονισμού που λέει αρχίζει από τη δημοσίευση, γι αυτό το είχα κιτρινίσει και 

αν είναι και σε εσάς κίτρινο, έχετε δίκιο ισχύει από την ψήφιση και όχι από την 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τώρα όσον αφορά το άρθρο 10 στην 

παράγραφο 7 και το 2015 σας διαβάζω ακριβώς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση τουλάχιστον μία εργάσιμη μέρα πριν τη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των στοιχείων που αφορούν τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, προϋπήρχε δηλαδή δεν το αλλάξαμε 

καθόλου, υπήρχε και στο προηγούμενο του 2011 και αργότερα του 2015. 

Τώρα όπως λέτε δεν είναι τροποποίηση, δεν σας ακούμε έχετε κλειστό, αλλά 

δεν είναι τροποποίηση γιατί είπατε είναι τροποποίηση. 
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κανονισμός είναι τροποποίηση του προηγούμενου 

κανονισμού σε διάφορα άρθρα, σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε υποχρεωμένοι να γίνει με βάση το νέο, είναι ψήφιση 

νέου, δεν είναι τροποποίηση αλλιώς θα σας γράφαμε που έχει τροποποιηθεί 

ακριβώς και σε ποιες γραμμές, όμως επειδή είναι ψήφιση νέου κανονισμού 

τώρα το αν πήραμε ως δεδομένο κάποια στοιχεία από τον παλιό αυτό εντάξει. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα περισσότερα απ’ ότι βλέπω είναι, μικροδιαφορές 

είναι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημοκρατικός ήταν και ο προηγούμενος δεν είπαμε ότι ήταν.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη για να το θίξουμε αυτό, η Υπηρεσία πάτησε πάνω 

στον πρότυπο όχι πάνω στον προηγούμενο, πάτησε πάνω στον πρότυπο όχι 

πάνω στον προηγούμενο.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και ο προηγούμενος μία μέρα ανέφερε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αμφισβητούμε. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέω όμως ότι εδώ όταν θα πάρω πρόσκληση 

Συμβουλίου και πάω στο Δήμο για να λάβω γνώση των θεμάτων θα πρέπει οι 

φάκελοι να είναι έτοιμοι, δεν καταλαβαίνω το μία μέρα… 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μία μέρα είναι οι εισηγήσεις δεν είναι οι φάκελοι, μη 

μπερδεύεσαι, δεν είναι τα στοιχεία, τα στοιχεία είναι έτοιμα, οι εισηγήσεις είναι 

μία μέρα, μην μπερδεύεσαι σε αυτό. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέει όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που 

αφορούν τα θέματα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντα εσείς τα στοιχεία τα παίρνετε πιο νωρίς, την εισήγηση 

… να την πάρετε την προηγούμενη μέρα.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία την εισήγηση να συμφωνήσουμε, τα στοιχεία του 

φακέλου όμως θα πρέπει να φύγουν από εκεί, θα πρέπει να είναι με την 

πρόσκληση να είναι έτοιμοι οι φάκελοι. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό γιατί έχει σηκώσει και ο κύριος, πριν 

τοποθετηθείτε, ο κύριος Μπουρδάκος νομίζω, έτσι; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Μπορώ κύριε Πρόεδρε; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι να τελειώσετε και εσείς για να πάρει το λόγο ο Δήμαρχος. 
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κ. ΜΟΥΡΔΑΚΟΣ: Πρώτα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τον υπάρχοντα 

κανονισμό λειτουργίας. Στην 52/2015 απόφαση αναφέρεται, διαφωνώ με τις 

αλλαγές που προτείνετε, θεωρώ ότι είναι πισωγύρισμα και σκοταδισμός και 

λειτουργεί στη λογική δημιουργίας Δημοτικών Συμβουλίων τηλεπάνελ. Αυτά 

έλεγε τότε ο κύριος Χρόνης και παρόλο που τέλη Αυγούστου 2019 όλες οι 

σύμβουλοι ήταν έτοιμοι με τους φακέλους να αναλάβουν αλλάζει τον 

κανονισμό 1,5 χρόνο μετά. Πάμε τώρα λοιπόν στην ουσία του κανονισμού 

που φέρατε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για πείτε γιατί το είπα αυτό όμως;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: θα.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για δείτε τους χρόνους αφού το διαβάσατε δείτε τους 

χρόνους.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Θα τοποθετηθώ σε όλα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιους χρόνους έδωσε λοιπόν..  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Μη βιάζεστε κύριε Χρόνη. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που η παράταξή σας ήταν η 

πατερίτσα της, ποιους χρόνους έδωσε για πείτε;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Κύριε Χρόνη μη βιάζεστε θα τοποθετηθούμε για όλα, γιατί 

αγχώνεστε. Λέω πάμε παρακάτω λοιπόν και λέμε πρώτον άρθρο 8 σημείο 8, 

οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει μπορεί να λάβει αντίγραφα των 

πρακτικών. Έχουμε κάνει αίτηση με αρ. πρωτ. 3549/20 για τα πρακτικά της 

Συνεδρίασης του Αυγούστου, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Δεύτερον, 

άρθρο 10, σημείο 9 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επίσης μπορούν να καταθέτουν 

γραπτές ερωτήσεις δια του Προέδρου προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια 

όργανα του Δήμου, οι οποίες απαντώνται εγγράφως εντός μηνός. Ερώτηση με 

αρ. πρωτ. 3548/21-8-20 καμία απάντηση. Τρίτον άρθρο 10, σημείο 8 οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ζητούν δια του Προέδρου από το Δήμαρχο 

τη Οικονομική Επιτροπή και τους Αντιδημάρχους πληροφορίες και 

συγκεκριμένα στοιχεία, άλλη αίτηση 21159/3-6-20 καμία απάντηση. Πάμε 

τώρα στο άρθρο 10 σημείο 7 που το ανέφεραν και οι υπόλοιποι. Αυτό δεν το 

τηρήσατε ούτε καν σήμερα, αφού για παράδειγμα στο 4ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης που δεν πήραμε μέρος δεν είχαμε κανένα στοιχείο. Επιπλέον είναι 
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κατανοητό ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που στην καλύτερη περίπτωση 

έχει μόνο μία εργάσιμη μέρα στη διάθεσή του να μιλήσει με τις Υπηρεσίες για 

ένα δημοτικό συμβούλιο που μπορεί να έχει και είκοσι θέματα. Είναι πολύ 

εύκολο βέβαια γι αυτούς που έρχονται εδώ αδιάβαστοι και το μόνο που 

κάνουν είναι να σηκώνουν και να κατεβάζουν το χεράκι τους. Γενικά υπάρχει η 

υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να ενημερώνει, δεν πιστεύουμε ότι αφορά 

μόνο εμάς, καθώς έχουμε βρεθεί σε θέση πολλές φορές Τοπικοί Σύμβουλοι να 

έρχονται να ενημερωθούν από εμάς για ζητήματα του Δήμου. Επιπλέον 

συνολικότερα για το άρθρο 8 έχουμε να καταγγείλουμε ότι όταν η  γνώμη μας 

ενοχλεί τη Δημοτική Αρχή αυτή όχι μόνο εξαφανίζεται από τις αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που κόβουν κομμάτια 

από την τοποθέτησή μας για να δώσουν ένα τελείως διαφορετικό νόημα σε 

αυτά που λέμε. Για το άρθρο 13 ότι και να πούμε είναι λίγο, στον 1ο 

Απολογισμό δεν μας δώσατε ούτε μία κόλλα χαρτί, ευτυχώς για τη Δημοτική 

Αρχή η εφεδρεία Γαλάνη δούλεψε και ο απολογισμός παρωδία συνεχίστηκε. 

Για το απολογισμό του 2019 ούτε λόγος φυσικά, ούτε τα στοιχεία μας δίνετε 

που και αυτά τα έχουμε ζητήσει με αίτηση την 3551 από τον Αύγουστο, εδώ 

και πέντε μήνες, για να δούμε ποιος είναι πατερίτσα και ποιος δεν είναι. Ποιος 

δε θέλει να απολογήσει την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που έχει και αυτή 8 

μήνες στο ’19 και ποιος ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό για το 

θέμα των καυσίμων ότι δεν το συνεχίζω για να δω τι γινόταν. Εμείς λέμε να 

συνεχίσετε και να πάτε μέχρι το κόκκαλο. Ποιος δεν το συνεχίζει λοιπόν; 

Ανακεφαλαιώνοντας το πρώτο που χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο για να 

λειτουργήσει είναι οι Υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες που θα μπορούν να 

παρέχουν όσα χρειάζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και το συμβούλιο για να 

λειτουργήσουν. Γενικότερα ο κανονισμός που προτείνει η Δημοτική Αρχή 

κινείται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση στα χαρτιά φαίνεται να αυξάνει το χρόνο 

ομιλίας αλλά στην πράξη είναι πίσω ακόμα και από τον πρότυπο κανονισμό 

που έχει εκδώσει το ΥΠ.ΕΣ, γι’ αυτό καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο πρώτα απ’ όλα δυστυχώς μιλάτε καθόλου 

ευπρεπώς για συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή σε αυτή την τηλεδιάσκεψη και 

σας ζητώ να πάρετε πίσω αυτό το ότι είναι άβουλα όντα και ότι απλά 
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σηκώνουν το χέρι. Δεν σας τιμά καθόλου, δεν τιμά τους συναδέλφους, σας 

παρακαλώ να ζητήσετε τώρα συγγνώμη, αλλιώς θα σταματήσω το Δημοτικό 

Συμβούλιο εδώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ζητήσετε συγγνώμη επισήμως, δεν 

σας έχει προσβάλλει κανένας, σας έχουμε δώσει το λόγο πολλαπλώς και 

πολλάκις να αυθαιρετείτε εις βάρος του χρόνου πολλές φορές, δεν σας έχω 

αφαιρέσει ποτέ το λόγο, λέτε, λέτε, λέτε, βγαίνετε εκτός θέματος συνεχίζω να 

σας αφήνω να λέτε ότι θέλετε εκτός θέματος πολλές φορές, όλο για το ΝΑΤΟ 

και για το ίδιο συνδικάτο, δε λέτε πράγματα ουσίας, σας αφήνω. Λοιπόν θα 

ζητήσετε συγγνώμη τώρα δημοσίως από όλους τους παρευρισκόμενους από 

εδώ πέρα αλλιώς ή θα αποχωρήσετε εσείς ή θα κλείσω αυτή τη στιγμή το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστε για το τι θέλετε. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς είπαμε κάτι συγκεκριμένο. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε ότι είναι άβουλα όντα και ότι σηκώνουν το χέρι τους.. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν είπα ότι είναι άβουλα όντα.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ..αλλιώς να αποχωρήσετε αν δεν θέλετε να.. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ακούστε δεν είπαμε ότι είναι άβολα όντα. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι αυτό είπατε κύριε Μπουρδάκο σας ακούσαμε και έχει 

καταγραφεί, θα σας φέρω το απομαγνητοφωνημένο για να μη λέτε.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Κοιτάχτε σας έχουμε ζητήσει πολλές φορές τα πρακτικά 

και τα τέτοια για να δούμε τι λέμε εμείς και τι λέτε εσείς. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ζητήσετε συγγνώμη, μην αλλάζετε θέμα, να ζητήσετε και 

θα σας απαντήσω για τα πρακτικά, ζητήστε όμως συγγνώμη τώρα.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να ζητήσω συγγνώμη από τι;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το να βρίζετε άλλα είκοσι άτομα τα οποία παρευρίσκονται.. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ακούστε κύριε Πρόεδρε, ακούστε δεν μαυρίζω κανέναν.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυστυχώς δεν έχουμε ανθρώπους να γράφουμε κάθε μέρα 

κύριε Μπουρδάκο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εγώ σας είπα και με βάση και το παράδειγμα του 

προηγούμενου συμβουλίου.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το παράδειγμα….. σας έχω θέσει ένα ζήτημα. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ποιο πράγμα; δεν είπαμε ότι είναι άβουλα όντα, άμα 

καταλάβατε κάτι τέτοιο το παίρνουμε πίσω.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το πάρετε πίσω. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Άμα πιστεύετε ότι εμείς είπαμε ότι είναι άβουλα όντα οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει το πήρατε πίσω, φτάνει αυτό. Έχετε πράγματι κάνει 

αιτήσεις, με έχετε πάρει και τηλεφωνικώς, έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά 

μαζί, βλέπετε λοιπόν ότι οι Υπηρεσίες με ένα άτομο αυτή τη στιγμή 

προσπαθούμε να καλύψουμε όλες αυτές τις αιτήσεις, γι αυτό λοιπόν και 

μίλησα προηγουμένως στον κύριο Γαλάνη τη Θανάση και του είπα ότι όχι 

απλά ένα μήνα αλλά θέλει και 1,5 μήνα αυτό να γίνει, για να μπορούμε να 

εξυπηρετήσουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν κύριε Μπουρδάκο εσείς έχετε κάνει 

25 αιτήσεις πώς να μπορέσουμε να βρούμε άκρη; Και καλά κάνετε, αλλά δεν 

μπορούμε με ένα άτομο να εξυπηρετούμε όλες τις αιτήσεις.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχω καμία ενημέρωση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλουμε 25 μέρες να απαντήσουμε στις 25 αιτήσεις. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Και αυτό που προτείνω, εγώ κάνω μία πρόταση αυτή τη 

στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέω ….. από τον Οργανισμό που έχει 

καταρτίσει το αστικό το κράτος έχουμε τους μισούς υπαλλήλους, να κάνουμε 

μία πρόταση τώρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε υπαλλήλους και 

χρηματοδότηση τώρα. Όχι να λέμε δεν έχουμε και τι να κάνουμε. Αυτή είναι 

πρότασή μου, αυτό είπα. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν τα ζητήσουμε σήμερα μας έφεραν αύριο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Άμα δε ζητήσουμε όμως; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάμε κύριε Μπουρδάκο, ζητάμε. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Θα λέμε κύριε Μπουρδάκο ναι δεν έχουμε υπαλλήλους, 

ευχαριστώ, συγγνώμη για τη διακοπή.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε, θέλει να πάρει το λόγο ο Δήμαρχος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλές από τις παρατηρήσεις σας τις βλέπουμε, ξέρετε ότι 

έχει πατήσει πάνω στον πρότυπο, δεν έχουμε θέμα, γνωρίζετε όλοι ότι 

υπάρχει μία δυσκολία για τα θέματα, εγώ να σας πω την αλήθεια και δεν το 

λέω για δικαιολογία, εισήγηση θέματος δεν είχα πάρει ποτέ, ποτέ εισήγηση. 

Βγάζαμε φωτοτυπία ότι είχε μέσα στο φάκελο. Δεν λέω ότι είναι το σωστό 

ούτε ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε, πολλές φορές αλλάζουν κάποια 
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πράγματα τελευταία στιγμή και ίσως χρειαστεί να τα αλλάξουμε και εμείς. 

Τώρα από εκεί και μετά συνήθως όταν δίνεται η πρόσκληση ο φάκελος  είναι 

έτοιμος, οι εισηγήσεις μπορεί να μην είναι, ο φάκελος είναι έτοιμος, δηλαδή το 

τι θα συζητήσουμε, πως κλπ. Από εκεί και μετά ο πρώτος και με την ανοχή 

όλων που καταστρατηγεί οποιοδήποτε απόφαση πάρουμε και κανονισμό για 

το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης πάντα. 

Όμως εδώ δεν είμαστε για να τσακωθούμε, εδώ είμαστε για να βρούμε λύση. 

Εάν ο κύριος Μπουρδάκος που είναι αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος της Λαϊκής 

Συσπείρωσης δεν κατανοεί ότι αν ήταν περιεκτικός και στοχευμένος θα 

βοηθούσε τη λειτουργία του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου δε μπορώ 

εγώ να το βάλω στο μυαλό του να το καταλάβει. Όπως επίσης δε μπορώ να 

του πω να καταλάβει ότι έχει επανέλθει τέσσερις φορές, τρεις, ξέρω γω πόσες 

έχει έρθει, με την ίδια αίτηση και ζητάει τα ίδια στοιχεία γιατί δεν του άρεσε η 

απάντηση που πήρε, ούτε αυτό μπορώ να του το δώσω να το καταλάβει, 

επανέρχεται και πάλι με την ίδια αίτηση, και δε μου απαντήσατε σωστά, εννοεί 

δεν του απαντήσαμε όπως ήθελε. Αυτή τη απάντηση δίνουμε, αυτή την 

απάντηση δίνει η Υπηρεσία ή εμείς. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα καταρχάς 

δε μιλάω για το κόστος, κύριε Γαλάνη δεν έρχεται πλέον κανένας να ζητήσει 

τίποτα, αλλά αν μπει κόστος εδώ πρέπει να το περάσουμε Οικονομική 

Επιτροπή έτσι; Θα έχουμε άλλο θέμα, δε μπορούμε να βάλουμε κόστος στις 

σελίδες.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Όπου χρειαστεί να περάσει.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από εκεί και μετά, για να πω για τις Επιτροπές, δεν είναι, 

καταρχάς υπάρχει η δέσμευση, η ποσόστωση της δέσμευσης για συγκεκριμένα 

πράγματα. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, δε μπορεί η παράταξη του Δημάρχου 

ακόμα και τώρα στην απλή αναλογική που έχει 50+1% να ορίζει λιγότερα 

μέλη δημοτικούς συμβούλους, δεν είναι λογικό. Εγώ σας προτείνω το πρώτο 

μέλος να το πάρει η μείζον αντιπολίτευση και το δεύτερο μέλος που είναι 

δημότης, δηλαδή με του δημότη την ιδιότητα εάν θέλει η αντιπολίτευση ας το 

δώσει σε εσάς ή στον κύριο Μπουρδάκο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αν 

θέλετε ένα συζητήσουμε και τα μέλη, δεν έχω εγώ ζήτημα, θα το δείτε μετά 

προσπαθήσαμε να βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία εμπειρία. Στο 
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περιβάλλον να το προσθέσουμε, είναι ίδια να το προσθέσουμε στην ονομασία 

Γιώργο, να είναι Χωροταξίας Περιβάλλοντος και, πως την είπαμε; Τέλος 

πάντων να το προσθέσουμε το περιβάλλον, είναι ίδια, και Πολεοδομία 

συγγνώμη. Και εύχομαι, αυτές οι Επιτροπές δεν είχαν δουλέψει ποτέ, δε λέω 

ότι ήταν ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ούτε κανενός άλλου, δεν 

είχαν δουλέψει, εύχομαι να δουλέψουν. Βέβαια άμα σας πω ότι με το ΓΠΣ 

μπροστά τα χωροταξικά, το ΣΧΟΑΠ και όλα αυτά θα πρέπει να δουλέψουν 

αυτές οι επιτροπές να βοηθήσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν εννοώ 

το δικό μας, εννοώ του Δημοτικού Συμβουλίου για να είμαστε λίγο πιο, να 

στοχεύσουμε λίγο καλύτερα σε αυτά που πρέπει. Επίσης δε σημαίνει ότι 

επειδή υπάρχει μία Επιτροπή δε θα καλούνται και άλλοι άνθρωποι 

εμπειρογνώμονες πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, και βγάλαμε τον 

Πολιτισμό γιατί έχουμε στείλει την Επιχείρηση για ΦΕΚ και προχωράει το 

κομμάτι αυτό, οπότε δε χρειάζεται να φτιάχνουμε Επιτροπές συνεχόμενα, 

υπήρχαν παλιά Πολιτισμού, Αθλητισμού και γενικότερες. Δεν ξέρω πρόεδρε αν 

κάτι είδες εσύ που νομίζεις ότι μπορεί να αλλάξει, εγώ στους χρόνους και αυτά 

ποτέ δεν πέφτει, ποτέ δε υπάρχει πλαφόν. Να σας πω κάτι τότε αυτά που λέει 

ο κύριος Μπουρδάκος βεβαίως και τα είχαμε πει στον τότε Πρόεδρο, στην 

τότε Πρόεδρο, όμως πρέπει να παραδεχτώ ότι ποτέ δεν διέκοψε κανέναν. 

Τότε έγινε για συγκεκριμένο λόγο αυτό, ήταν μομφή κατά συγκεκριμένων 

ατόμων της δικής μας παράταξης προσπαθώντας να μας φιμώσουν γιατί 

μιλάγαμε πολύ και μας το είχαν προαναγγείλει και άλλαξαν ουσιαστικά μόνο 

αυτά άλλαξαν. Αλλά επί της ουσίας δεν έγινε ποτέ αυτό, για να μην λέμε τα 

πράγματα ανάποδα, και δε θα γίνεται ποτέ αυτό, το θέμα είναι να είμαστε 

περιεκτικοί και ακριβείς σε αυτά που λέμε για να μπορούμε να βοηθάμε κύριε 

Μπουρδάκο και στους υπόλοιπους εδώ, αυτό έχει σημασία. Το να συζητάμε 

ότι είναι υποστελεχωμένος ο Δήμος ναι το συζητάμε και εμείς ζητάμε άτομα, 

ζητάμε κόσμο, τώρα στην κινητικότητα προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τα 

δεδομένα, δεν είναι εύκολο, εδώ έκαναν τρία άτομα κινητικότητα να γνωρίζετε 

και δεν μας ρωτάνε εμάς, μετά μας έρχονται τα χαρτιά, και πάλι αυτά θα 

αλλάξουν. Ήταν να έρθει ένα άτομο δεν έκανε καν, δεν μπόρεσε να 

προσπεράσει κάποιους σκοπέλους που του είχαν βάλει από το Δήμο του, 
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δηλαδή δεν.., καταλαβαίνουμε το πρόβλημα βλέπουμε και το ανθρώπινο 

πολλές φορές αλλά με αυτούς που έχουμε με αυτούς πορευόμαστε, με αυτούς 

πορευόταν και η προηγούμενη, με αυτούς και η προ προηγούμενη και με 

ακόμα λιγότερους η ακόμα πιο πριν, θα πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να 

κάνουμε κάποιες ντρίπλες για να μπορέσουμε να λειτουργούμε, για να 

μπορούμε να λειτουργούμε. Δεν ξέρω αν έχει δει κάτι εκτός απ’ αυτό με το 

Περιβάλλον. Όσον αφορά αυτό με τις εισηγήσεις νομίζω δεν χρειάζεται, στο 

προηγούμενο έχω την εντύπωση στον πρότυπο έγγραφε σε εύλογο χρονικό 

διάστημα αν δεν κάνω λάθος, τώρα εμείς το έχουμε ορίσει στη μία μέρα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλεγε ακριβώς το ίδιο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεγε ακριβώς το ίδιο; Εντάξει οκ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Για να 

ολοκληρώσουμε, πρώτον δεν έχουμε στερήσει το χρόνο σε κανέναν και το 

λέω αυτό για όλους, δεν νομίζω ότι υπάρχει παράπονο τουλάχιστον ότι έχουμε 

φιμώσει κάποιον ή ότι δεν τον αφήσαμε να ολοκληρώσει. Είναι συγκεκριμένες 

οι παρατηρήσεις αν έχουν γίνει δυο τρεις παρατηρήσεις όταν υπάρχει λόγος 

και πρέπει να σταματήσει μη οδηγηθούν σε αψιμαχίες.  

 Να προχωρήσουμε στην ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας 

Δημοτικού Συμβουλίου, υπέρ της ψήφισης του κανονισμού λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου με τις αλλαγές που είπαμε για.., ο κύριος Τσιλογιάννης 

είπε αυτό να βάλουμε Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, το είπαμε αυτό και ο 

κύριος Γαλάνης που είπε στο συγκεκριμένο άρθρο που έχουν γίνει τα δύο 

λάθη ο αριθμός 2 και 14 που είχε μπει εκ παραδρομής.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ είπα ακόμα και για το που δε δημοσιεύεται να 

φύγει.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και αυτό το είπαμε ότι στο άρθρο το τελευταίο άρθρο 

που.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για τη μία ώρα να φύγουν τα θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης στη μία ώρα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο να γίνει δηλαδή; 1 και 1 ώρα;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην προβλέπετε καθόλου λέτε εσείς έτσι κύριε 

Τσιλογιάννη; Ότι εφόσον αποφασίσουμε να μπουν στην ημερήσια διάταξη να 
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πάνε σύμφωνα με τον κανόνα που ισχύει για τα χρονικά περιθώρια της 

ημερήσιας διάταξης, εντάξει αυτό δεν είναι, σωστό είναι αυτό. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία άρα μένει στη μία ώρα τα εκτός ημερήσιας και από εκεί 

και πέρα… 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ λέω σε μία ώρα μένει η ενημέρωση και οι 

ερωτήσεις.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μία ώρα οι ερωτήσεις και τα ημερήσιας να μπουν 

κανονικά.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ενημέρωση του Δημάρχου και οι ερωτήσεις. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άρα λοιπόν στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται σημείωση 

ότι δεν θα είναι και τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μέσα στη μία ώρα, 

θα είναι μόνο οι ερωτήσεις, οι τοποθετήσεις και ο διάλογος που γίνεται με το 

Δήμαρχο.  

 Υπέρ λοιπόν της ψήφισης του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου με τις αλλαγές που είπαμε, είναι ομόφωνο; Εκτός τον κύριο 

Μπουρδάκο; Ο κύριος Μπουρδάκος ψηφίζει ή όχι;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς καταψηφίζουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα κατά πλειοψηφία, όλοι εκτός του κυρίου Μπουρδάκου.  

 

 

Θέμα 6ο «Ορισμός μελών επιτροπών που προβλέπονται από τον 

κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός μελών 

επιτροπών που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 Με την προηγούμενη απόφασή μας ψηφίσαμε τον νέο κανονισμό 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο άρθρο 11 του οποίου 

προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

70 του Ν. 3852/2010. Οι επιτροπές αποτελούνται από επτά (7) μέλη εκ των 

οποίων τα δύο (2) είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ένας (1) 

δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας και τέσσερις (4) ιδιώτες και υπάλληλοι 
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του δήμου εκ των οποίων οι τρεις ορίζονται από τον Δήμαρχο. Στις επιτροπές 

προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση της 

συγκρότησης. 

 Οι Επιτροπές είναι η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, η Επιτροπή 

Αγροτικής Ανάπτυξης, η Επιτροπή Εθελοντισμού, η Επιτροπή Πολεοδομικών 

και Χωροταξικών θεμάτων και Περιβάλλοντος, όπως είπαμε τώρα και η 

Επιτροπή θεμάτων Υγείας. Κύριε Δήμαρχε έχετε το λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης από τη συμπολίτευση 

Λαλιώτης Ιούλιος, Γαλάνης Κωνσταντίνος από δημοτικούς συμβούλους.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να σε διακόψω Δήμαρχε; Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να 

εγκριθεί ο κανονισμός πρώτα, να αναλυθεί το θέμα και να έρθουμε κανονικά 

με εισήγηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα δεν το 

καταλαβαίνω, εμείς είδαμε τις 5 επιτροπές, πρέπει να συνεννοηθούμε 

καταρχήν ποιος θα είναι και που. Καταρχήν να εγκριθεί ο κανονισμός για να 

πούμε για τις Επιτροπές μετά.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει το γνωρίζατε τώρα αυτό μην το πάμε πίσω και άλλο, 

χρειάζεται κάποιες να τρέξουν κάποια πράγματα, χρειάζεται κάποιες Επιτροπές 

να τρέξουν, μην το πάμε πίσω. Δεν έχετε πρόταση εννοείτε;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς δεν έχουμε πρόταση, δεν είμαστε 

προετοιμασμένοι γιατί θεωρούσαμε ότι πρέπει να εγκριθεί ο κανονισμός 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά να ορίσουμε Επιτροπές. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού το είχαμε βάλει θέμα τι δεν είχατε.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα ναι αλλά άμα δεν εγκριθεί ο κανονισμός τι νόημα 

έχουμε να ορίσουμε τις Επιτροπές; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι εννοείτε να μην εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από την Αποκεντρωμένη να πάρει νομιμότητα, να ισχύει 

δηλαδή.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού είναι βασισμένο στον πρότυπο πως δε θα ισχύει; Ο 

πρότυπος είναι. Δεν έχετε πρόταση θέλετε να το αφήσουμε ανοιχτό; Δεν σας 

ακούω κύριε Τσιλογιάννη. Θέλετε να το αφήσουμε ανοιχτό να περάσουμε τα 

υπόλοιπα και να τ’ αφήσουμε ανοιχτό; Και να το κανονίσουμε.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δε μπορεί να γίνει.. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο λέω να περάσουμε τα υπόλοιπα ονόματα και να το 

αφήσουμε ανοιχτό και αύριο μεθαύριο να μας κάνετε μία.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έτσι. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά νομίζω εάν θέλετε μόνο να.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγγράφως. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι εγγράφως, αν θέλετε μόνο να ξεκαθαρίσετε το ποιος από 

την Αντιπολίτευση θα πάρει τις θέσεις. Δηλαδή εσείς έχετε κανονικά η 

Αντιπολίτευση έχει δύο θέσεις, έχει μία δημοτικού συμβούλου και μία πολίτη. 

Εάν θα τις πάρετε εσείς ή θα τη δώσετε του κυρίου Γαλάνη τη δεύτερη ή του 

κυρίου Μπουρδάκου, δεν ξέρω, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσετε, γιατί αυτό είναι 

μεταξύ σας εμείς δεν παρεμβαίνουμε εκεί.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γι αυτό λέω δεν είμαστε έτοιμοι τώρα. Δεν τρέχει τίποτα 

για να για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή θα 

συνεδριάσουν αύριο οι Επιτροπές και δε θα τρέξουμε;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων εντάξει εγώ δεν έχω.. Δε μπορείτε να το 

συνεννοηθείτε με τον κύριο Γαλάνη ή με τον κύριο Μπουρδάκο ή με τους 

δικούς σας εκεί πέρα να δούμε πως θα, τουλάχιστον να τις βάζαμε και να μας 

κάνατε ένα έγγραφο εσείς ότι εγώ βάζω αυτόν και αυτόν. Ούτως ή άλλως 

εφόσον έχετε την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης εσείς αποφασίζετε ποιος θα 

μπει. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ λέω δεν είναι θέμα, εγώ μπορώ να πω πέντε 

ονόματα και να τελειώσει το θέμα, αλλά να γίνει και δουλειά, να μιλήσω 

κιόλας. Είμαστε απροετοίμαστοι σε αυτό. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να το πάμε στο τέλος; Να το αφήσουμε.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το πιο απλό για εμένα είναι να πω θα πάρουμε όλες τις 

θέσεις εμείς. Είναι λογικό αυτό, δεν τρέχει τίποτα για μία εβδομάδα, εδώ δε 

μπορούμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη τώρα, για τις 

Επιτροπές που θα συνεδριάσουν όποτε συνεδριάσουν;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει ας το βάλουμε, εντάξει δεν είναι θέμα. Εντάξει, εάν 

χρειαστεί ούτως ή άλλως εμείς έχουμε μιλήσει με αυτούς που είναι να μπουν 

θα δούμε αν χρειαστεί κάτι ή έστω και άτυπα θα συζητήσουμε με αυτούς τους 
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ανθρώπους. Ας το αναβάλουμε για την επόμενη. Γιώργο γράφ’ το για την 

επόμενη Αποστολόπουλε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν το θέμα 6 Ορισμός Μελών Επιτροπών που 

προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου θα 

αναβληθεί για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όπου όμως θα υπάρξουν εκεί 

προτάσεις.  

 

Θέμα 7ο «Πρόταση για χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων.» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης, Πρόταση για 

χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

 Με την 93/2020 απόφασή μας προτείναμε να δημιουργηθεί ΣΜΑ στην 

τοποθεσία ΚΡΑΝΙ περιοχής Λυγουριού, στο χώρο του παλιού Λατομείου 

μαρμάρων. 

Με το 18/18-1-2021 έγγραφό του ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ ζητεί 

στοιχεία για την χωροθέτηση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του 

Δήμου Επιδαύρου.  

Στις 25/1/2021 συνήλθε η επιτροπή που είχε οριστεί με την 157/2019 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί για τις έως 

σήμερα ενέργειες και να γνωμοδοτήσει για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην 

συζήτηση αυτή ο Δήμαρχος είπε: “Προτείνω να ακολουθήσουμε τον 

Περιφερειακό Σχεδιασμό στην ολοκληρωμένη διαχείριση και όπως έχει 

αποφασιστεί με την 93/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος 

που θα χωροθετηθεί για την δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης να είναι στη 

θέση ΚΡΑΝΙ. Να στείλουμε τον φάκελο με τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών στον ΦΟΔΣΑ ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 

αδειοδότηση.” 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιλογιάννης Αλέξανδρος είπε: “Διαφωνώ με την 

θέση. Πρέπει να είναι στον νέο κεντρικό οδικό άξονα Ναυπλίου-Λυγουριού και 

στον χώρο που βρίσκεται ο βιολογικός σταθμός Λυγουριού που έχει έτοιμη 

ράμπα. Ως προς την ολοκληρωμένη, να δούμε την επεξεργασία και άλλες 
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μορφές διαχείρισης που μπορούμε να υλοποιήσουμε, εκτός του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού που μπορεί να είναι συμφέρουσες.” 

Ο Δήμαρχος είπε: “Ο βιολογικός σταθμός βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης 

και αναβάθμισης. Η ράμπα έγινε το 2014 και δεν λειτούργησε ποτέ. Επιπλέον 

γύρω υπάρχουν σπίτια.” 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαλάνης Αθανάσιος είπε: “Συμφωνώ με τη θέση 

που προτείνεται για ΣΜΑ διότι είναι στον οδικό άξονα Λυγουριού-Αραχναίου, 

περιοχή χωρίς τουριστικές αξιώσεις και μη ορατή από τον αρχαιολογικό χώρο. 

Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα φέρει καθυστερήσεις.” 

Ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγούμαστε την διενέργεια της 

απαιτούμενης υψομετρικής αποτύπωσης του χώρου και την αποστολή του 

φακέλου με όλες τις γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών στον ΦΟΔΣΑ για την 

εκκίνηση της μελέτης κατασκευής του έργου. 

 Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Μπουρδάκος, ο κύριος 

Γαλάνης. Ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Όχι δεν έχω κάτι από την εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής γιατί συμμετέχω σε αυτή, απλά θέλω να συμπληρώσω 

εδώ ότι.. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να κάνουμε τις ερωτήσεις πρώτα; Και να συμπληρώσετε 

μετά, να κάνετε τοποθέτηση μετά, για να μην κάνουμε συνέχεια αυτό το 

πράγμα γιατί κάνετε τοποθέτηση. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα πρώτα θα κάνουμε ερωτήσεις και σήκωσε ο κύριος 

Γαλάνης το χέρι του.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ωραία, άμα έχει ερώτηση δηλαδή. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό περιμένω να ρωτήσει. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Πρόεδρε δώσε το λόγο στον κύριο Μπουρδάκο 

και θα κάνω την τοποθέτησή μου μετά, την ερώτησή μου μετά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο πάντως πάλι διακόψατε.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Συγγνώμη αλλά επειδή ο κύριος Γαλάνης συνήθως 

σηκώνει το χέρι για ερώτηση αλλά κάνει τοποθέτηση, γι αυτό. Εγώ θέλω να 

ρωτήσω τέλος πάντων αν υπάρχει μελέτη, αν προβλέπεται και αν υπάρχει 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ. 
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; Κύριε Γαλάνη τοποθετηθείτε. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Έχω τοποθετηθεί όπως και διαβάσατε στην 

Οικονομική Επιτροπή το πρωί, απλά επειδή ο συγκεκριμένος χώρος είναι 

αρκετά μεγάλης έκτασης για να εξυπηρετήσει τους δρόμους προσπέλασης 

βασικά και απ’ ότι γνωρίζω όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις του φορέα είναι στα 4 

στρέμματα για να πηγαίνουν σε άλλους σχεδιασμούς και από Υπηρεσίες και να 

είναι πιο εύκολη η αδειοδότηση, θεωρώ ότι στην απόφαση αυτή, διαβάζοντας 

τώρα τελευταία, θα πρέπει πέρα απ’ όλα τα άλλα να παραχωρήσουμε και χώρο 

4 στρεμμάτων από το χώρο του παλιού λατομείου θέση ΚΡΑΝΙ που εμείς 

έχουμε αιτηθεί και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου, το σύνολο 

εκεί είναι 30 τόσα στρέμματα, κοντά 40. Δε μπορούμε να δώσουμε όλη την 

έκταση γιατί θα δημιουργήσουμε πρόβλημα και στον φορέα, μέσα στην ίδια 

απόφαση να βάλουμε την παραχώρηση 4 στρεμμάτων εντός του 

παραχωρημένου χώρου του παλιού λατομείου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και 

τις γνωμοδοτήσεις. Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση; Ο κύριος Τσιλογιάννης. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είμαστε στο στάδιο των τοποθετήσεων σωστά; 

Ακούγομαι; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Επειδή έχω κάνει μία ερώτηση άμα θα μου απαντηθεί. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γράφει πουθενά στον κανονισμό ότι όλες οι ερωτήσεις 

απαντώνται. Εντάξει μην το παρακάνουμε τώρα το άκουσε ο κύριος 

Δήμαρχος, το άκουσαν οι αρμόδιοι όταν έρθει η ώρα θα απαντηθεί. Εν πάση 

περιπτώσει εάν θέλει κάποιος να απαντήσει δε λέει πουθενά μέσα το άρθρο 

ότι πρέπει οπωσδήποτε όλες να απαντηθούν. Γιατί έτσι όπως το λέτε είναι 

επιτακτικό το να απαντήσει κάποιος.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ρώτησα αν θα μου απαντήσει κανείς, δεν το είπα 

επιτακτικά. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κύριε Μπουρδάκο βεβαίως θα σας απαντήσω, απλά έλεγα 

μήπως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, βέβαια εντάξει τα έχουμε συζητήσει τα 

περισσότερα και στην Επιτροπή που κάναμε οπότε νομίζω ότι οι όποιες 

απορίες έχουν λυθεί εκεί ή οι όποιες τοποθετήσεις από τους υπόλοιπους. Θέλει 

σίγουρα μελέτη περιβαλλοντικών την οποία δεν την κάνουμε εμείς, θα την 
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κάνει ο φορέας θα την κάνει ο ΦΟΔΣΑ, εμείς θα υποδείξουμε το σημείο 

ουσιαστικά. Βασικά, επειδή τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ο φορέας είχε κάποια 

πράγματα στο μυαλό του, ήρθε επί τόπου είδε χώρους, είδε κάποια πράγματα, 

συζητήσαμε και γι αυτό είχαμε πάρει αυτή την απόφαση το καλοκαίρι, αν 

θυμάστε, και το πιο λογικό είναι για το ΚΡΑΝΙ και το πιο εύκολο για μας και 

για τη διαχείριση, για εμάς κυρίως. Ο δρόμος που θα το συνδέσει θα είναι ο 

δρόμος ο κεντρικός έξω από το χωριό, θα στρίβουν στο γήπεδο και θα 

πηγαίνουν επάνω και δε θα έχει καμία επαφή με το χωριό εδώ με το Λυγουριό 

ή με οτιδήποτε άλλο και κυρίως δε θα είναι εμφανές ούτε στο δρόμο για το 

θέατρο ούτε από το ίδιο το θέατρο. Όμως την  ΜΠΕ θα την πάρει ο ΦΟΔΣΑ. 

Όσο γι’ αυτό που είπε ο κύριος Γαλάνης νομίζω κύριε Γαλάνη ότι καλό είναι 

εμείς να συνεχίσουμε να ζητάμε αυτό το κομμάτι και μόλις έρθει εδώ ο 

ΦΟΔΣΑ να δουν και αυτοί που βολεύει τα 4 στρέμματα να είναι, εννοώ 

τεχνικά που βολεύει, θεωρώ ότι θα είναι εκεί που είναι η ράμπα, αυτό λέμε 

όλοι, αλλά τέλος πάντων αυτό πρέπει να το δούμε. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 4 στρέμματα εντός του χώρου, που θα είναι ας 

το επιλέξουν μόνοι τους. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να … γενικά λέτε εσείς, να μην το.. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Όχι, όχι δεν το οριοθετούμε, εμείς δίνουμε τα 4 

για να τους απεγκλωβίσουμε γιατί στο 5 είναι άλλες οι διαδικασίες 

αδειοδότησης. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει σε αυτό δεν έχουμε πρόβλημα, ναι. Αυτό μπορούμε 

να το σημειώσουμε ότι από το χώρο αυτό που ζητάμε τα 4 στρέμματα να 

πάνε για ΣΜΑ.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Από το χώρο που μας έχει παραχωρηθεί από τις 

….υπηρεσίες εμείς θα βάλουμε και να το βάλουν όπου θέλουν.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά δεν μας έχει παραχωρηθεί ακόμα αλλά εντάξει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Την παραχώρηση, την εν μέρει παραχώρηση του 

Δασαρχείου εκτός κι αν συμφωνούν άλλες οι Υπηρεσίες την έχουμε, από την 

ώρα που έχουμε απάντηση από τις άλλες υπηρεσίες άρα έχουμε και το χώρο. 

Το τυπικό μένει μόνο, τίποτα άλλο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσιλογιάννης. 
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα κάνω τοποθέτηση κατευθείαν. Αυτό το θέμα 

είναι πολύ μεγάλο για να συζητάμε κομμάτια του. Καταρχήν ρώτησα και  στην  

Οικονομική Επιτροπή ποιος θα είναι ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, 

ο περιφερειακός σχεδιασμός μου απάντησε ο Δήμαρχος. Σωστά; Υπάρχουν, με 

τον περιφερειακό σχεδιασμό έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για 

τον περιφερειακό σχεδιασμό που θα γίνει. Γιατί προχωράει, προχωράει δέκα 

χρόνια τώρα προχωράει. Υπάρχει ενδιάμεση διαχείριση που είναι απ’ το Δήμο 

Άργους, υπάρχουν και άλλες λύσεις με λιγότερα κόστη όσον αφορά τη 

διαχείριση, περιμετρικά αναφέρομαι. Όλοι οι σχεδιασμοί έχουν και οικονομικές 

μελέτες, δηλαδή κάνουμε στην Τρίπολη την κεντρική διαχείριση γιατί τα 

σημεία και οι δρόμοι είναι πιο οικονομικοί και πιο κοντινοί προκειμένου να μην 

καταναλώνουμε καύσιμα, αυτοκίνητα κλπ. Εδώ παίρνουμε, φτιάχνουμε έναν 

ΣΜΑ, ένα σταθμό μεταφόρτωσης, εμείς τον είπαμε σε αυτή τη θέση νέα 

χωματερή και επιμένουμε σε αυτό, γιατί ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν έχει 

υπογραφεί, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, άρα θα πάμε να φτιάξουμε ένα ΣΜΑ 

που είναι πολύ απλός για να γίνει, δηλαδή δυο μηχανήματα, ένα container, 

press container και μια ζυγαριά και μετά τα σκουπίδια πού θα τα πάμε; Στην 

παλιά χωματερή; Περιμένω απάντηση από το Δήμαρχο σε αυτό, ένα.  

 Δεύτερον, πού είναι η οικονομική μελέτη, να περνάνε όλα τα 

απορριμματοφόρα μέσα από το Λυγουριό για να πάνε σε αυτό το σημείο και 

να ξαναεπανέλθουν για να φύγουν στον κεντρικό δρόμο από Ναύπλιο γιατί 

αυτός είναι ο κεντρικός άξονας που θα φύγει για την ενδιάμεση διαχείριση 

στην Κίο ή στην Τρίπολη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει ο ΣΜΑ να είναι 

απ’ έξω να φαίνεται, να μη δημιουργεί προβλήματα, γιατί εκεί θα 

δημιουργήσει προβλήματα και εκεί δε θα πάρει και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, δεν θα τις πάρει μόνο και μόνο από τον υδροφόρο ορίζοντα. Εγώ 

τα βάζω αυτά τα θέματα, διαφωνώ με τη θέση και αν δεν έχουμε εμείς ως 

Δήμος σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων δε μπορούμε να πούμε 

αποσπασματικά ότι θα φτιάξουμε ένα ΣΜΑ εκεί και μετά θα τα πάμε στην 

παλιά χωματερή. Ας πει ο Δήμαρχος θα τα πάμε στην παλιά χωματερή, πού θα 

τα πάμε; Φτιάξαμε στο ΚΡΑΝΙ γιατί ο ΦΟΔΣΑ να πάει να το φτιάξει αύριο 

μόλις πάρει άδεια, πού θα τα πάμε;  Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
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είναι, ΣΜΑ είναι, το ίδιο έγινε και στο Κρανίδι τότε και από άγνοια έγινε αυτό 

που έγινε στο Κρανίδι γιατί εμείς τα είχαμε επισημάνει από τότε. Ήμουν 

αντιπολίτευση και πήγαμε σε προγραμματική με το Κρανίδι, ορίστε τα 

αποτελέσματα. Διαφωνούμε και καταψηφίζουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος να τοποθετηθεί. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να πούμε και εμείς, να ξαναπούμε μάλλον ότι αυτό που 

θα γίνει θα είναι μία χωματερή με περιτύλιγμα, αυτό θα δημιουργηθεί εκεί 

πέρα σε αυτή τη θέση. Το μοναδικό κριτήριο να ξαναπούμε πάλι του 

περιφερειακού είναι τα κέρδη των μονοπωλίων, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

της ΤΕΡΝΑ το οποίο είναι το μόνο εγγυημένο και για 28 χρόνια, να 

επαναφέρουμε την πρότασή μας για σχεδιασμό κεντρικό με ενιαίο φορέα 

διαχείρισης απορριμμάτων από το κράτος που θα αναλαμβάνει τα πάντα. 

Ευχαριστώ. Καταψηφίζουμε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση; Ο κύριος Γαλάνης. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Επειδή είμαστε στις τοποθετήσεις, εγώ η 

τοποθέτηση η δική μου είναι αυτή που είπα και στην Οικονομική Επιτροπή και 

διαβάσατε πρόεδρε πριν από λίγο το πρωί.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος και κλείνουμε… 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά κάνει ο κύριος Τσιλογιάννης από τη θέση της 

Αντιπολίτευσης και λέει αυτά που λέει γιατί 12 χρόνια Δήμαρχος δεν μπόρεσε 

να λύσει τίποτα, όπως και οι προκάτοχοί του και οι μετέπειτα απ’ αυτόν και 

παραδώσαμε στην Περιφέρεια ένα πρόβλημα δικό μας, ζητωκραυγάζοντας από 

κάτω Δημάρχους το 2011 να φυλάνε τα χέρια του κυρίου Τατούλη και μια 

Κυβέρνηση να έχει στείλει τον Υπουργό της και να λέει διαχειριστείτε το εσείς 

κύριοι Δήμαρχοι όχι ο κύριος Περιφερειάρχης, μπροστά του. Και στο τέλος 

κάποιους λόγους που κανείς δεν γνωρίζει έχουμε 10 χρόνια και γυροφέρνουμε 

γύρω γύρω και ουσιαστικά πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα που είχε προταθεί 

το 2011, τέλος πάντων. Θα συμφωνήσω σε κάτι με τον προηγούμενο 

Δήμαρχο, με τον Κώστα τον Γκάτζιο, όταν του βάζαμε και εμείς κάποια 

ζητήματα να δούμε κάποια πράγματα κλπ, ότι αν μας μετρήσει κάποιος 

είμαστε το 2% των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, καταλαβαίνετε λοιπόν 

πόσο βαρύτητα έχουν τα σκουπίδια μας και πόσο βαρύτητα έχει και η άποψή 
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μας όταν άλλες πόλεις το ζουν αυτό και το νιώθουν μέσα τους πολύ χειρότερα 

από εμάς. Τι θέλω να πω, ότι κάνουμε τις προτάσεις μας και εμείς 

προσπαθούμε να βρούμε άλλα πράγματα, όλοι προσπαθούν να βελτιώσουν τις 

συμβάσεις που υπογράφηκαν το ’14, το ’16, το ’17, το ’18 ενεπλάκησαν οι 

κυβερνήσεις, ενεπλάκησαν άλλοι Περιφερειάρχες, ενεπλάκησαν πολλοί, 

πολλοί, πολλοί, και καταλήγουμε στον ίδιο παρανομαστή. Δεν έχει καμία 

σχέση ο δεματοποιητής με αυτό που λέμε τώρα. Αυτά είναι για να κάνετε 

πολιτικά παιχνίδια, και καλά κάνετε από τη θέση σας. Εμείς λέμε λοιπόν 

νόμιμα, νόμιμα, να γίνει σταθμός μεταφόρτωσης. Μέχρι να λειτουργήσει το 

εργοστάσιο και να μας πάρει τα σκουπίδια η αποκομιδή θα γίνεται όπως 

γίνεται μέχρι τώρα και το σταματάω εδώ, όπως γίνεται όλα τα χρόνια, έτσι θα 

γίνεται η αποκομιδή, έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται και η μεταφορά. Αυτό 

που πρέπει να τονώσουμε είναι την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση την 

οικιακή που έχουμε τον τρόπο εμείς εδώ στο Δήμο μας, ο καθένας έχει το 

χωράφι του, τα ζώα του να το βοηθήσουμε, να πέσουμε δηλαδή σε όγκο. 

Επίσης, δε θα μπω στη διαδικασία να συζητήσουμε αν οι προτάσεις οι δικές 

μας ή οι δικές σας οι τότε δημιουργούσαν χωματερή όλης της Αργολίδας στις 

Κοκκινάδες, το κάναμε τότε και εγώ με δημοσιεύματα και εσείς και όλοι οι 

υπόλοιποι, τελείωσε, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ποιος ήταν ο 

στόχος ο δικός σας και το ήξεραν και οι πολίτες. Από εκεί και μετά δεν το 

συνεχίζουμε, εμείς πάμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα, όπως λύση πάμε να 

βρούμε στο Βιολογικό που είπατε να πάμε εκεί, ξέρετε ότι πάμε σε μία 

διαδικασία να τον αναβαθμίσουμε το Βιολογικό, να δουλέψει. Τα δρομολόγια 

που θα έχουν τα απορριμματοφόρα θα είναι εκτός του Λυγουριού, εκτός του 

κεντρικού δρόμου του Λυγουριού και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό μπορεί  να 

γίνει. Ξαναλέω όμως ότι αυτά όλα έχουν συζητηθεί με το ΦΟΔΣΑ που θα πάει 

να πάρει περιβαλλοντικά,  εάν δε μπορέσει να πάρει περιβαλλοντικά εννοείται 

ότι θα πρέπει να πάμε σε κάποιες αλλαγές. Όμως θεωρώ ότι είναι πολύ 

καλύτερο, πολύ καλύτερο να είναι σε ένα σημείο που δεν πολυενοχλούν. Το 

να πάμε να τα βάλουμε μπροστά όπως έκανε τα δίδυμα, που εσείς είπατε πριν 

και δημιουργήθηκαν τόσα προβλήματα εκεί, όχι μόνο από την εναπόθεση 

αλλά και από τα υπόλοιπα, απ’ την αρχή δηλαδή ένας μεγάλος όγκος πάνω 
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στον κεντρικό κλπ, νομίζω περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά 

θα λύσει. Το να περιμέναμε άλλα 4 χλμ τα αυτοκίνητα σε έναν δρόμο που δεν 

έχει μεγάλη κίνηση δεν είναι πρόβλημα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε εντοπίσει κάτι 

άλλο συγκεκριμένο, αλλά το συζητάμε πολύ καιρό και το να λέμε αοριστίες να 

πάει κάπου εκεί ή να πάει κάπου πιο εκεί ή να πάει κάπου πιο πέρα δεν δίνουν 

λύση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ψηφιστεί η απόφαση να, την έχουμε πάρει 

βέβαια, αλλά να την οριστικοποιήσουμε την απόφαση αυτό και να πούμε και 

λέω ευθαρσώς ότι το έχουμε ψηφίσει ότι πάμε στον περιφερειακό σχεδιασμό. 

Τώρα όσο για την ενδιάμεση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω ούτε τους Δήμους 

που θέλουν να κάνουν ενδιάμεση ή οτιδήποτε άλλο, εννοώ προηγούμενες 

αποφάσεις που πήραμε κλπ, και αυτή στα λόγια είναι ακόμα, δεν έχουμε 

φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Ο Περιφερειάρχης λέει ότι μέσα στο ’21 θα 

μεταφέρονται τα σκουπίδια στο χώρο που είναι στην Παλαιοχούνη, εμείς η 

δική μας υποχρέωση θα είναι να τα πηγαίνουμε στο σταθμό μεταφόρτωσης 

της Κίου, δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε σταθμό μεταφόρτωσης το 

έχουμε ξαναπεί αυτό, το θυμάστε ότι το  συζητήσαμε τότε, και ο κύριος 

Ξυπολιάς είχε αναφερθεί στην άποψή του ότι να μη γίνει ο Γιάννης. Δεν είναι 

εύκολο με το υπάρχον προσωπικό να πηγαίνουμε κάπου αλλού. Μακάρι να 

είχαμε άλλα δυο απορριμματοφόρα ή άλλους δύο υπάλληλους να τα 

πηγαίνουν, εδώ σκοτωνόμαστε αφήνουν τους μισούς κάδους αμάζευτους άμα 

έχει πάει 6 η ώρα, 6 ώρες εργασίας και είναι να περάσουν άλλα 10 λεπτά θα 

τους αφήσουν 5 πίσω για να γυρίσουν στις 6.30 ώρες ακριβώς να είναι εδώ. 

Ποιον θα στείλεις να σου πάει τα σκουπίδια πέρα και σε καθημερινή βάση; 

Ενώ το press container ανά δύο ή τρεις μέρες θα έχει την υποχρέωση ο 

εργολάβος, το ΦΟΔΣΑ βασικά να έρχεται να τα παίρνει. Εντάξει με ένα 

κόστος; Με ένα κόστος. Δε θα είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό που θα πληρώναμε 

σε ανθρώπους και σε βενζίνες, σε πετρέλαια, δε θα είναι μεγαλύτερο. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσιλογιάννης επί προσωπικού μάλλον. Κύριε 

Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δε θα γυρίσω στο …… ασχολήθηκε με τα σκουπίδια 

πότε, εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου και για την ενδιάμεση και για την ολοκληρωμένη διαχείριση της 



61 
 

Περιφέρειας, χωρίς να έχει υπογραφεί καμία, έχει γίνει μία Επιτροπή από την 

αρχή η οποία έπρεπε να είχε αυτό το θέμα λήξει και να ξέραμε σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο που πάμε σε ποια διαχείριση με 80 ευρώ τον τόνο ή με 30 ευρώ 

τον τόνο, γιατί αυτά οι δημότες θα τα επιφορτιστούν και δεν είναι 

πολιτικάντικη αυτή, αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο πάντοτε αποφεύγαμε οι 

Δήμαρχοι όλοι οι προηγούμενοι να επωμιστούμε. Άρα το πρόβλημα είναι εκεί. 

Θέλουμε τη διαχείριση πρέπει να τελειώσει με το κόστος να ξέρουμε σαν 

Δήμος που θα πάμε, σε ποια διαχείριση. Επιτρέπεται και η καύση, μας δίνει ο 

περιφερειακός σχεδιασμός να κάνουμε μόνοι μας; Το έχουμε εξετάσει; Η 

Επιτροπή δεν έχει συνεδρίαση και για όποιους λόγους δεν έχει συνεδριάσει. 

Ερχόμαστε πάλι αποσπασματικά να δούμε το ΣΜΑ, εγώ δε θα μπω σ’ αυτή τη 

διαδικασία, δε μπορώ να μπω. Ο ΣΜΑ είναι με το δεματοποιητή στο Κρανίδι 

αλλά είναι ΣΜΑ, γι αυτό έγινε, για να φεύγουν τα σκουπίδια μαζεμένα πιο 

γρήγορα. Ας πάρουμε ένα press container να τα πηγαίνουμε. Να κάνουμε το 

ΣΜΑ αλλά δε θα πρέπει να ξέρουμε πού θα τα πηγαίνουμε; Θα πρέπει να 

καταλήξουμε σε αυτό και μετά να βρούμε χώρους και εγώ πιστεύω ότι πρέπει 

να είναι στον κεντρικό άξονα του Δήμου για να μην πω στη μέση του Δήμου, 

θα πρέπει να γίνει ξέρω ‘γω στον Αγ. Αντρέα και να φεύγει το press container 

προς τα μέσα,  να μαζεύονται όλα και της Νέας Επιδαύρου και της Αρχαίας 

Επιδαύρου να είναι στη μέση του Δήμου, μια πρόταση λέω. Αλλά πρέπει να 

καταλήξουμε πως θα τα διαχειριστούμε τα σκουπίδια, αν πρόκειται με τον ίδιο 

τρόπο και να περιμένουμε πότε η Περιφέρεια θα μας λύσει το θέμα ενώ είναι 

κατά τεκμήριο αρμοδιότητα δική μας, το νερό και τα σκουπίδια είναι, 

χαιρετίσματα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ξυπολιάς τοποθέτηση. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Πολύ σωστά ο Δήμαρχος …. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό λίγο γιατί.., στην τοποθέτηση είπε και ο κύριος 

Τσιλογιάννης είπε ο Δήμαρχος και τώρα έρχεστε μετά, δεν έχετε πει ότι θέλετε 

να τοποθετηθείτε όμως.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εντάξει αν είναι πρόβλημα σταματάω εδώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω αν τηρήσουμε τον κανονισμό λέει κανονικά όχι, γι αυτό 

το λέω.  



62 
 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τήρησε τον κανονισμό τώρα τι να κάνουμε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Πρόεδρε μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα, αφορά όχι μόνο το 

Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι το ξέρω ότι είναι σοβαρό και προφανώς θέλατε να 

τοποθετηθείτε πιο νωρίς αλλά δεν το έχετε κάνει όμως, περιμένατε να 

τοποθετηθεί ο Δήμαρχος και μετά να τοποθετηθείτε εσείς. Ενώ είπα θα 

ολοκληρώσει ο Δήμαρχος. Τέλος πάντων. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν το έκανα σκόπιμα.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έχετε το λόγο. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Μα κάθε δικαίωμα ο Δήμαρχος, τελευταίος κλείνει, δεν 

καταστρατηγούμε τον κανονισμό, έχει άλλωστε το δικαίωμα να το κάνει και 

δεν νομίζω ότι, αν δημιουργεί πρόβλημα όμως η τοποθέτησή μου σταματάω 

δεν έχω πρόβλημα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σας έδωσα το λόγο κύριε Ξυπολιά. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν άκουσα. Λέω πολύ σωστά υπενθύμισε ο Δήμαρχος ότι 

είχα διαφωνήσει με το συγκεκριμένο θέμα και συνεχίζω να διαφωνώ και τώρα. 

Είχατε δεσμευτεί Δήμαρχε ότι κάποια στιγμή θα έρθει οικονομοτεχνική μελέτη 

που θα μας λέει συγκεκριμένα πράγματα το κόστος, αν θα είναι εδώ, αν θα 

είναι στο σταθμό μεταφόρτωσης στην Κίο, δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Δηλαδή 

δεν κατάλαβα ήρθαν και χτες, έγινε, η Επιτροπή συνεδρίασε εχθές όταν είχε 

έρθει η πρόσκληση πριν 4 μέρες από το ΦΟΔΣΑ ερχόμαστε τώρα εμείς να 

αποφασίσουμε δηλαδή γίνονται όλα στο πόδι, βιαστικά. Και ακόμα δηλαδή 

θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η κατάλληλη εκεί. Και ποιοι είναι 

αυτοί οι κύριοι του ΦΟΔΣΑ που μπορεί να είναι εδώ πέρα; Ήρθε κάποια 

Τεχνική Υπηρεσία από το ΦΟΔΣΑ ή κάποιοι εκπρόσωποί του οι οποίοι είναι 

αιρετοί όπως εμείς και τους άρεσε το μέρος και λέει είναι πολύ ωραία εδώ 

πέρα είναι πετρώδες το έδαφος, είναι αυτό, είναι εκείνο. Δηλαδή είναι 

πράγματα ερχόμαστε να αποφασίσουμε για πράγματα τα οποία έχουμε άγνοια, 

εμείς δεν ξέρουμε και νομίζω ότι γίνεται πολύ βιαστικά. Εγώ δε θα ψηφίσω 

όλη αυτή το θέμα δε θα το ψηφίσω και διαφωνώ με τη διαδικασία αυτή και το 

χώρο που ορίζετε. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση; Όχι. Κύριε Δήμαρχε.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ λοιπόν ήρθαν οι άνθρωποι που χειρίζονται όλο αυτό το 

έργο, δεν ήταν αιρετοί, υπάλληλοι ήταν.. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δήμαρχε συγγνώμη δεν σας ακούσαμε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ λοιπόν ήρθαν οι άνθρωποι που χειρίζονται όλο αυτό το 

έργο όλο αυτόν τον καιρό, δεν ήταν αιρετοί, έχουμε πάρει ήδη απόφαση από 

τον Ιούλιο για καταρχήν διερεύνηση, ουσιαστικά τώρα επικυρώνουμε αυτή 

την απόφαση, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ας το πω κάποια πρόταση άλλη η 

οποία έπρεπε να ακουστεί και δεν ακούστηκε και όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι 

είχαμε όλο το χρόνο και είχατε όλο το χρόνο να πείτε τις προτάσεις σας, δεν 

λέτε συγκεκριμένα πράγματα λέτε να μη γίνει εκεί, να μη γίνει εκεί, είναι 

εύκολο αυτό, όπως και για εμάς μπορεί να ήταν εύκολο όταν ήμαστε στην 

Αντιπολίτευση, αλλά σε τέτοια ζητήματα ήμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ 

προσεκτικοί και το ξέρετε. Γιατί στο τέλος την πληρώνουν οι δημότες, δεν την 

πληρώνει κανένας, ούτε ο Δήμαρχος ούτε αιρετός ούτε αντιπολίτευση. Εγώ 

λοιπόν λέω ότι πρέπει να το κλείσουμε, να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στο 

ΦΟΔΣΑ για να πάρουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών αλλά και να ολοκληρωθεί 

από μεριάς μας η κατασκευή του ΣΜΑ. Εάν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη 

διαχείριση, δηλαδή δεν στείλουμε τα απορρίμματα από εδώ εκεί που πρέπει, 

θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο αποκομιδής, το ξαναλέω αυτό, μέχρι να βγουν 

οι αδειοδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα εμείς συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο 

αποκομιδής. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, νομίζω ότι πρέπει να το τελειώσουμε, 

να το στείλουμε στο ΦΟΔΣΑ και ο λόγος που δεν το κάναμε μέχρι τώρα είναι 

γιατί δεν πήραμε βιαστικά μία απόφαση ή υποδείξαμε κάποια σημεία. Πήραμε 

μία απόφαση, καταρχήν διερεύνηση τον Ιούλιο συζητήσαμε μιλήσαμε, 

συζητάμε μιλάμε πάλι, και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε. Είναι 

βαριά πράγματα αυτά, αλλά θα πρέπει να παίρνουμε και τέτοιες αποφάσεις και 

νομίζω ότι το σημείο που έχει υποδειχθεί εάν μπορεί να γίνει εκεί καλύπτει 

όλες τις ανάγκες που σκεπτόμαστε και σίγουρα δε θα το αφήσουμε να γίνει 

κάτι που πολλοί μπορεί να θέλουν ή πολλοί μπορεί να σκέπτονται. Και εννοώ 

εσάς τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, δεν εννοώ κάποιον 

άλλον, εμείς ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει και θα το τηρήσουμε.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου 

θέματος, υπέρ της πρότασης για χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων στη θέση ΚΡΑΝΙ όπως προείπαμε τάσσονται οι: ο κύριος 

Μαργιόλας, κύριος Μαγγέλης, κυρία Σμυρλή, κύριος Ρώτας, κύριος Κουστένης, 

κύριος Γιαννάκης, κυρία Τουρλούκη, κύριος Γαλάνης Κων/νος, κύριος Παύλου, 

κύριος Λαλιώτης, κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, κυρία Διαλιάτση, κυρία 

Διδασκάλου και εγώ. Κατά πλειοψηφία.  

 

 

Θέμα 8ο «Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών, 

λόγω θανάτου του κατόχου της.» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο επόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης 

Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών λόγω θανάτου του 

κατόχου της.  

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4497/2017, Αρμόδια αρχή 

έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της 

μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.  

 Εν συνεχεία, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 3 του άρθρου 9 του 

Ν.4497/2017 όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν.4605/2019 

Τα Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή είναι:  

α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο 

ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια 

υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου 

Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 

του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 

επαγγελματίας αγρότης. 

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας 

Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση 

της περίπτωσης β΄ του άρθρου 11. 

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 

στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS. 

ζ. Πιστοποιητικό υγείας. 

Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 

του Κώδικα Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο 

δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από 

το TAXIS, καθώς και βεβαίωσης ταμειακής μηχανής από το TAXIS. 

Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρμόδιες 

αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν άδεια υπαίθριου εμπορίου στο όνομα του 

αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω 

δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωμένες αγορές του παρόντος και 

στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του 

άρθρου 13. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης 

ενημερώνουν αμελλητί το πληροφοριακό σύστημα και τα σχετικά μητρώα και 

διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέμα σχετικό με την άδεια. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.4497/2017 

όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4605/2019, σε περίπτωση παύσης 

δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης θανάτου ή 

παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον, ο παραγωγός μπορεί να 

παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το σύζυγό του, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την 

έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή.   

Ο αρμόδιος Υπάλληλος του Δήμου κ. Μαγγέλης Κωνσταντίνος, 

εξετάζοντας την αίτηση με τα δικαιολογητικά της κας Μπέκα Χρυσούλας του 

Ανδριανού, όπου ζητεί την χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή 

υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών), κατόπιν του θανάτου του συζύγου της, 

Μπέκα Γεώργιου του Σταύρου, εισηγείται την έγκριση χορήγησής της αφού η 

αιτούσα πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

Ουσιαστικά είναι μία αίτηση για τη μεταφορά από τον σύζυγο ο οποίος 

πέθανε στη σύζυγό του την κυρία Μπέκα Χρυσούλα. Νομίζω ότι, πληροί τις 

προϋποθέσεις, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση ή να πάμε κατευθείαν 

σε ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιος που θέλει να.. Όχι. ερώτηση τοποθέτηση;  
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συμφωνούμε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. Κύριε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνούμε, να είστε καλά. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμφωνήσουμε, μισό λεπτό να πάμε σε ψηφοφορία. Είναι 

ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Ο κύριος Μπουρδάκος; Συμφωνεί. Ωραία άρα 

συμφωνούμε ομόφωνα υπέρ της μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή 

Λαϊκών Αγορών λόγω θανάτου του κατόχου της.  

 Λήγει η αποψινή συνεδρίαση.  

 

 

 

 

 

------------- 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 


