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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

2η Συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2021 

Ημέρα: Τρίτη 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σας. Σας καλησπερίζουμε στο αποψινό Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Επιδαύρου, σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου του 2021 και 

η ώρα 7.00 μ.μ. είναι και πρώτο συμβούλιο το οποίο βγαίνει και ιντερνετικά, 

διαδικτυακά μέσω του drlive.gr με την υποστήριξη του drlive.gr και από εδώ 

και πέρα τα Δημοτικά Συμβούλια θα βγαίνουν και μέσα από τον υπολογιστή να 

μπορεί ο οποιοσδήποτε να το παρακολουθήσει από το σπίτι του, λόγω των 

συνθηκών, αφού δε μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί σε κάποιο χώρο.  

Παρών στην αποψινή Συνεδρίαση είναι ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος 

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

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

κύριος Ξυπολιάς, ο κύριος Οικονόμου, η κυρία Μπλάτσου, ο κύριος Γαλάνης 

Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση, είναι ο κύριος Ταμπουρατζής, είναι επίσης ο 

Πρόεδρος της.., μπήκε και ο κύριος Ρώτας, να τον καλησπερίσουμε και αυτόν. 

Παρών επίσης είναι από την Τοπική Κοινότητα Λυγουριού η Πρόεδρος η κυρία 

Λούγκα Ευγενία και από την Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Επιδαύρου ο κύριος 

Βερβερής Γιώργος. Καλησπέρα σε όλους. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον, 

υπάρχει και άλλος ένας καλεσμένος σήμερα ….. Θα ήθελα λιγάκι να σας 

ζητήσω μία χάρη, επειδή ο κύριος Ντάμπος έχει ένα θέμα μετά εάν είναι 

δυνατόν να γίνει το 8ο θέμα πρώτο για να μπορέσουμε να τον 

αποδεσμεύσουμε λόγω κάποιων υποχρεώσεων των οποίων έχει, θα το 
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συζητήσουμε μετά εάν όλοι επιθυμείτε. Θα προχωρήσουμε σε μία ενημέρωση 

από το Δήμαρχο. Να πω επίσης ότι τα πρακτικά κρατάει ο κύριος 

Αποστολόπουλος. Κύριε Δήμαρχε έχετε το λόγο, για μία σύντομη ενημέρωση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Να καλωσορίσουμε και τους 

φίλους που μας βλέπουν, νομίζω ότι αυτή η κρίση, αυτή η κατάσταση που 

έχει δημιουργηθεί μας έχει λίγο φέρει σε κάποια απόσταση στα Δημοτικά 

Συμβούλια από την τοπική κοινωνία, ίσως με αυτές τις ενέργειες που κάνουμε 

τώρα με το live streaming, με τη ζωντανή μετάδοση θα μπορεί και ο κόσμος 

να μαθαίνει κάποια πράγματα από κοντά. Νομίζω ότι για όλους είναι καλό, 

ούτως ή άλλως είμαστε 1,5 χρόνο σε αυτό το Συμβούλιο και πραγματικά και η 

θέση της Συμπολίτευσης αλλά και των Αντιπολιτεύσεων, όλων των 

παρατάξεων δεν είναι θέσεις οι οποίες έχουν, κρύβουν κάτι ή έχουν κάποια 

προβλήματα οπότε δεν είναι κακό να δούμε και.., να βλέπει και ο κόσμος το τι 

λέμε εδώ. Μακάρι σε κάποια άλλη φάση να μπορέσει να παρεμβαίνει κιόλας 

βάσει του κανονισμού πάντα βέβαια ή ακόμα ακόμα και απ’ αυτά που ακούει 

θα μπορεί να στέλνει και στον πρόεδρο αλλά και σε εμάς κάποια ερωτήματα 

τα οποία στο επόμενο συμβούλιο θα μπορούμε να τα απαντάμε πάνω στα 

πλαίσια που μας επιτρέπει ο χρόνος και ο κανονισμός. 

 Να ξεκινήσω λοιπόν με ενημέρωση. Να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη 

θέση να ανακοινώσουμε ότι το Δημοτικό Σχολείο του Λυγουριού, η επέκταση 

του δεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Λυγουριού όπως χαρακτηριστικά είναι ο 

τίτλος πέρασε στο ΕΣΠΑ της Πελοποννήσου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της 

Πελοποννήσου. Είναι ένα έργο το οποίο έχει μία μακρά ιστορία αλλά έχει και 

μια πολύ πολύ μεγάλη ουσία τόσο για τους μαθητές όσο και για την έδρα του 

Δήμου μας, για το Λυγουριό. Να αναφέρω επιγραμματικά ότι είχαν ξεκινήσει οι 

σκέψεις για επέκταση του Δημοτικού Σχολείου από τον πρώην Δήμο 

Ασκληπιείου, προφανώς οι παλιοί εδώ, ο κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος 

Γαλάνης και οι υπόλοιποι που ήσαστε τότε η Ευγενία η Λιούγκα θυμάστε τις 

σκέψεις που είχατε και το τι έγινε. Άλλαξε αυτή η μελέτη το 2013 γιατί 

υπήρχαν κάποια ζητήματα και έπρεπε να αλλάξει η αρχική σκέψη, η αρχική 

μελέτη. Φτάσαμε λοιπόν στο 2019 να παίρνουμε τη μελέτη στα χέρια μας και 

να την τρέχουμε και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που απέδωσε αυτή 
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η προσπάθεια. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που εσκεμμένα θα ξεχάσω 

κάποιον να ευχαριστήσω απ’ όπου κι αν προέρχεται και το έχετε καταλάβει και 

το έχετε δει όλοι, θα ήθελα όμως εδώ να πω για το συγκεκριμένο έργο ότι 

κάποιοι κόπιασαν, το πήραμε από το χέρι, έλειπαν δύο τρία έγγραφα στοιχεία 

για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Είχε αφεθεί στα συρτάρια της Περιφέρειας 

δυστυχώς, δεν το λέω για μομφή, το λέω γιατί έτσι είχε γίνει και φτάσαμε να 

ενταχθεί το έργο. Πέρα απ’ αυτούς που είναι τώρα σε θέσεις διοικητικές 

οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και το ξέρει πολύ καλά στον κύριο 

Οικονομόπουλο τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας στην Αρκαδία και 

στον προηγούμενο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας της Αργολίδας το Δημήτρη το 

Σίδερη και στην τωρινή διοίκηση για την υποστήριξη. Αλλά πραγματικά είναι 

ένα έργο που με τον Πρόεδρο των Σχολικών Επιτροπών, με το Φώτη τον 

Οψιμούλη που είναι και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, το βάλαμε 

στοίχημα και το περπατήσαμε. Να πω ότι πολλοί δεν το πίστευαν και μάλιστα 

άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις κλειδιά ή ήταν σε θέσεις κλειδιά μας έλεγαν 

ότι αυτά είναι όνειρα θερινής νυκτός. Εγώ λέω ότι με το καλό όπως και το 

Πνευματικό Κέντρο να το δημοπρατήσουμε να μπει μέσα ο εργολάβος και 

μέχρι το τέλος του ’23 να έχουμε αυτό που πρέπει στο σχολείο μας, εδώ στην 

έδρα μας και για τα παιδάκια μας και για όλους και για όλο το Δήμο, θα είναι 

ένα στολίδι και ένα κόσμημα. Και εμείς να σκεφτούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο 

τις υπόλοιπες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε πχ ίσως θα ήταν χρήσιμο να 

ανοίξουμε μία κουβέντα να γίνει ένα κλειστό παρκινγκ κάτω από τους χώρους 

του πάρκου εκεί, του πράσινου. Θα το δούμε. Είναι νομίζω μία καλή λύση και 

χρήσιμη. Βέβαια να πω και στην Περιφερειακή Αρχή και στη Διαχειριστική ένα 

μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια, τη νυν Περιφερειακή Αρχή και τη 

Διαχειριστική, τον κύριο Ψαράκη με την ομάδα του και πραγματικά με 

βοήθησαν, αλλά βέβαια να μην ξεχνάμε και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

μας που έτρεξε όλο αυτό το κομμάτι με τους συνεργάτες που έχουμε τους 

εξωτερικούς και μπόρεσαν πολύ γρήγορα διόρθωσαν κάποια λάθη που 

υπήρχαν και ενταχθήκαμε. Νομίζω ότι είναι για όλους επιτυχία, όχι μόνο για 

εμάς, για τη Δημοτική Αρχή, για τη Συμπολίτευση, είναι για όλη τη Δημοτική 
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Αρχή αυτή η μεγάλη επιτυχία και θα μείνει αυτό το έργο για πολλά πολλά 

χρόνια. 

 Να πούμε επίσης ότι προμηθευτήκαμε, ήρθε το φορτηγό που 

περιμέναμε με την αρπάγη, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα τα κομμάτια της 

αποκομιδής βαρέων αντικειμένων, αλλά και στους δρόμους και στα 

μηχανήματα έργου. Είναι ένα μεγάλο μηχάνημα, είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο 

σε όγκο από το φορτηγό που έχουμε τώρα, οπότε καταλαβαίνετε τι 

χρησιμότητά του, αυτό είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Νομίζω ότι 

άμεσα θα έχουμε και τις πινακίδες και θα μπορούμε να το βγάλουμε στην 

κυκλοφορία για να μπορεί να βοηθήσει και αυτό το στόλο μας.  

 Να πω ότι μετακομίσαμε στα νέα γραφεία της ΔΕΥΑΕΠ στην 11η, στην 

πρώην Τράπεζα Πειραιώς. Έγινε ένα βήμα γιατί μπορούσε να το κάνει αυτό το 

βήμα η ΔΕΥΑΕΠ επιτέλους, εδώ και 1,5 χρόνο ο Πρόεδρος ο Γιώργος ο 

Μπάλου με το Δ.Σ αλλά και με την υποστήριξη όλου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, συμπολίτευση, αντιπολίτευση και όλων όσων είναι σε αυτή τη 

Διοίκηση μπόρεσε να βάλει σε τάξη πολλά πράγματα και μπορούμε πλέον να 

πάει η ΔΕΥΑ σε ένα κτίριο κόσμημα. Να πούμε εδώ ότι όλο το κτίριο είναι, δεν 

πληρώσαμε εμείς τίποτα, έτσι το παραλάβαμε έτοιμο, εμείς πληρώσαμε μόνο 

τα κινητά αντικείμενα μέσα όπως τα γραφεία και τις καρέκλες και όλα τα 

υπόλοιπα. Θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε αν δεν είχε 

μείνει σε αυτή την κατάσταση, για όλους είναι καλό, θα μείνει μπροστά μας, 

μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να είχαμε πολλά κτίρια και να μπορούσαμε 

να έχουμε ιδιόκτητα κτήρια.  

 Να πω για τους δασικούς χάρτες ότι αναρτήθηκαν, είμαστε σε 

επικοινωνία με τον Δασάρχη και την επόμενη εβδομάδα, αν όχι αυτή, την 

επόμενη εβδομάδα θα έρθει εδώ στο Δήμο, έχει ζητήσει να έρθει εδώ στο 

Δήμο να κάνει μια μικρή παρουσίαση στους Υπαλλήλους και σε κάποιους 

αιρετούς. Η μόνη βοήθεια που μπορεί να δώσει ο Δήμος είναι μία βοήθεια 

πρώτης φάσης, δηλαδή να έρθει κάποιος να τον βοηθήσουμε πως θα διακρίνει 

το κτήμα του και τι χρωματισμούς, οι χρωματισμοί που έχει επάνω τι 

σημαίνουν. Όμως και αυτό θα είναι χρήσιμο πιστεύω, γι αυτό νομίζω ότι μέχρι 

το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει έρθει και θα βγάλουμε μια εκτεταμένη 
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ανακοίνωση για όλο τον κόσμο στη σελίδα μας για να ενημερωθεί το που 

πρέπει να πάει και το τι πρέπει να κάνει. Προσωπική μου εμπειρία λόγω των 

δασικών χαρτών της Αρκαδίας, να σας πω ότι ο καθένας θα πρέπει να κοιτάξει 

μόνος του και πολύ καλά τα σημεία που έχει πάρει. Νομίζω ότι το 

Κτηματολόγιο θα βοηθήσει, αλλά ο Δήμος δε θα βοηθήσει πολύ παραπάνω 

στην ουσία, μόνο σε μια αρχική προσέγγιση.  

 Και να πούμε για τον κορωνοϊό, δυστυχώς οι περιοχές γύρω μας δεν 

είναι σε καλή κατάσταση, το βλέπετε όλοι, το μαθαίνετε, το ακούτε και το 

Ναύπλιο και ο Γαλατάς, η Τροιζήνα και άλλες περιοχές εδώ γύρω γύρω από 

εμάς δεν είναι σε καλή κατάσταση, φυσικά και η Αθήνα με όσα αυτά ακούτε, 

εφιστώ την προσοχή σε όλους σας, σε όλους μας, δεν γίνεται στο σπίτι το 

διπλανό μας να έχουμε κάτι και εδώ να μην έρθει, οπότε καταλαβαίνετε 

ψυχραιμία όλα θα λυθούν, πάμε σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις 

εντολές της κυβέρνησης, τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και προχωράμε, θα 

δούμε, κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτά από 

εμένα θα σας ακούσω για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέω αν με ακούτε τώρα, κάποιο πρόβλημα είχε. Να 

προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Θα παρακαλούσα ποιοι θέλουν να υποβάλλουν 

κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, η 

κυρία Μπλάτσου, ο κύριος Οικονόμου. Κάποιος άλλος; Να πω ότι παρών είναι 

και ο κύριος Σαρρής Ανδρέας, καλησπέρα Ανδρέα, υπήρξε ένα πρόβλημα 

μάλλον με την πρόσκληση. Και η κυρία Διδασκάλου. Κύριε Τσιλογιάννη 

παρακαλώ. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εγώ με τη σειρά μου θα χαιρετήσω τις 

δραστηριότητες που είπε ο Δήμαρχος πριν, ιδιαίτερα για το σχολείο του 

Λυγουριού. Είναι μια προσπάθεια για την αποκατάσταση της αλήθειας δηλαδή 

που έχει περάσει από 4 δημάρχους. Η πρώτη μελέτη έγινε από την 

Αναπτυξιακή το 2004 με το Γιάννη το Μαυροματίδη Μηχανικό, μετά 

τροποποιήθηκε και υπεβλήθη από το Χρήστο Τσακαλιάρη, υπεβλήθη το 2013 

ή ’14 από τον Κώστα τον Γκάτζιο και απερρίφθη από τη…, δεν εγκρίθηκε τότε 

από την Περιφερειακή Διοίκηση υπό τον κύριο Τατούλη, γιατί πήγε έφτιαξε τις 

λίμνες και ξανά υπεβλήθη το ’19 με το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Την 
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τελευταία φορά γιατί μιλάμε για αραχνιασμένους φακέλους έλειπαν 2-3 

πράγματα, αυτά συμπληρώθηκαν και χαιρετίζουμε την έγκριση και στη 

συνέχεια τη δημοπράτηση και την πορεία του έργου και θα επεκταθεί το 

δημοτικό σχολείο με τέσσερις αίθουσες ακόμα και τις δραστηριότητες που 

προβλέπονται. Να ευχαριστήσουμε δημόσια τον κύριο Νίκα γιατί ξέρετε πολλοί 

Δήμαρχοι προσπαθούν το αποτέλεσμα μετράει πάντοτε και το αποτέλεσμα 

είναι η υπογραφή και τα λεφτά για να δημοπρατηθεί το έργο, όπως και το 

Πνευματικό Κέντρο που ανέφερε ο Δήμαρχος πολλοί προσπάθησαν αλλά την 

υπογραφή την έβαλε ο κύριος Νίκας.  

 Θα πάω τώρα σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν πρώτον, τα 

πυρηνελαιουργεία  που πρόκειται να εγκατασταθούν στο Λυκοτρούπι, εκεί που 

ήταν τα.., οι παστέλες, διαβάζω δημοσιεύματα και κινήσεις από Συλλόγους 

επαγγελματιών, Κοινότητα Τολού και εμείς τι έχουμε κάνει ως Δήμος; Γιατί 

όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ κοντά στον Αγ. Δημήτρη, Αρκαδικό και 

Λυγουριό όταν φυσάει νοτιάς.  

 Δεύτερον τι γίνεται με τις γεωτρήσεις στην αγορά των γεωτρήσεων 

στον Αγ. Δημήτρη και στην Τραχιά ή την ανόρυξη των γεωτρήσεων.  

 Και η τρίτη ερώτηση αφορά ένα θέμα και θα ήθελα να μου απαντήσει 

ποιος κλάδεψε το πουρνάρι στου Στυλιανού και τα αλμυρίκια στη Νέα 

Επίδαυρο.  

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

Αθανάσιος. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Δεν έχω να πω κάτι 

παραπάνω απ’ ότι οι προλαλήσαντες γύρω από το κομμάτι του σχολείου, 

τέτοια χαρούμενα να ακούμε συνεχώς και όπου μπορεί ο καθένας μας να βάλει 

ένα λιθαράκι και να προχωράμε να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε. Να πω ένα 

μπράβο στο Δήμαρχο που έστω και μετά από 17 μήνες από τις 18/9/19 που 

έχουμε καταθέσει το αίτημά μας να είμαστε σε μία ανοιχτή συγκέντρωση live 

να μπορεί ο πολίτης να παρακολουθεί τα δρώμενα, αφού δεν καταφέραμε να 

πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, ας πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Πιστοί στις 

προεκλογικές μας δεσμεύσεις και στις μετεκλογικές μας δηλώσεις σε ότι 

σωστό θα είμαστε αρωγοί κύριε Δήμαρχε στο έργο σας και όπως έχετε 
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καταλάβει ότι μπορεί να ενοχλήσει το δημότη, τον συνδημότη μας και τον 

τόπο μας θα είμαστε απέναντι με οποιοδήποτε τρόπο και στη χειρότερη θέση.  

 Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι, είδα ότι στο 

σημείο που υπήρχε το κοντέινερ, το press container για την ανακύκλωση 

υπήρχε μία τσάπα, εγώ εχθές την είδα και κάποιες πέτρες που έχουν κλείσει 

την πρόσβαση στο κοντέινερ, έλειπε δεν ξέρω που είναι. Ήθελα να ρωτήσω 

δεν ανανεώσαμε τη σύμβαση με τον ιδιοκτήτη του χώρου γιατί ξέρω μέσα 

από φιλική σχέση ότι εκεί ο Δήμος πλήρωνε κάποια χρήματα, τώρα μέσω του 

εργολάβου; Με τιμολόγιο του Δήμου; Δεν το γνωρίζω, ξέρω ότι υπήρχε 

αμοιβή, για να φτάσει εκεί πάει να πει ότι δεν πληρώνεται, τι έχει γίνει με 

αυτό; 

 Είδα κάποιες ασφαλτοστρώσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα του 

Λυγουριού και θέλω να ρωτήσω αν τελείωσαν με αυτά τα τρία κομμάτια ή αν 

υπάρχει υπόλοιπο ακόμα.  

Και βάζω και εγώ το ερώτημα του κλαδέματος σε αυτό το πουρνάρι 

που βρίσκεται στο δρόμο που καθημερινά τον ανεβοκατεβαίνω γιατί είναι από 

τα δέντρα που δεν γίνονται, εκτός κι αν πήραμε κάποια άδεια για να το 

κλαδέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κυρία Μπλάτσου να κάνει τις όποιες 

ερωτήσεις. 

κ. ΜΠΛΑΤΣΟΥ: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σμυρλή 

Βαγγελίτσα όπου ήταν και η υπεύθυνη αγροτουρισμού γιατί δεν έχουμε ακόμα 

τον απολογισμό αυτού. Σύμφωνα με τα προηγούμενα χρόνια πάντα κάναμε 

έναν απολογισμό τι κάναμε και θα ήθελα να την παρακαλέσω επειδή έχουν 

γίνει ήδη τρεις φορές ερωτήσεις και δεν έχουμε απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Οικονόμου να κάνει τις όποιες 

ερωτήσεις. 

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ρωτήσω το 

Δήμαρχο μας ανέφερε πριν ότι στο φάκελο που ήταν αραχνιασμένος στην 

Τρίπολη έλειπαν δύο προαπαιτούμενα, όταν καταθέσαμε το φάκελο το 2019 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ διαπίστωσα ότι είχατε βάλει και ένα έντυπο τεκμηρίωσης 

αναγκαιότητας και υλοποίησης του έργου για τα σχολεία. Αυτό το έντυπο το 
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είχατε ζητήσει από τον Περιφερειακό Διευθυντή κύριο Οικονομόπουλο και με 

πρώτη προτεραιότητα είχε απαντήσει ο κύριος Οικονομόπουλος  ότι για να 

εκτελεστεί αυτό το έργο ως πρωτεύον για να φτάσουν τα 300 παιδιά πρέπει 

λέει η παύση λειτουργίας των δημοτικών σχολείων των γύρω χωριών, όπως 

Αγ. Δημήτρη, Δήμαινα και Νέα Επίδαυρο. Θα ήθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο 

με αυτό το χαρτί τι σκοπεύει να κλείσει τα σχολεία; Γιατί πριν τρία χρόνια 

δώσαμε μάχη γι αυτό το θέμα και όταν είχαμε επισκεφθεί τον κύριο Σίδερη 

μας παρέπεμπε σε άλλα πράγματα και έλεγε ξέρεις πρέπει να κάνουμε 

υποδομές. Και εγώ ρωτάω αυτά που έλειπαν τα χαρτιά, τα προαπαιτούμενα 

που ζητούνταν και ήταν στις αράχνες ήταν αυτά; Θέλω να δω το Δήμαρχο 

πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Δηλαδή κάνοντας ένα έργο βάζει 

ταφόπλακα στα άλλα χωριά; Εμείς μαζί είμαστε να γίνει το σχολείο, αλλά με 

προαπαιτούμενα και απαιτήσεις να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά, να μην 

χρειαστεί μετά από ένα χρόνο να τρέχουμε πάλι στην κυρία Δουράνου που 

είναι τώρα Πρωτοβάθμια ή στον Περιφερειακό Διευθυντή στην Τρίπολη όπως 

είχαμε πράξει πριν τρία χρόνια. Και αν κλείσετε τα σχολεία θα έχετε ακέραια 

την ευθύνη, γιατί όταν ζητάμε η Επίδαυρος είναι τόπος να δεις και τόπος να 

ζεις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.  

 Και μία άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω στο Δήμαρχο, θέλω να μας 

κάνει μία ενημέρωση πάνω στο κομμάτι του Αναβάλου, αν έχουν γίνει 

ενέργειες για δευτερεύοντα έργα, δηλαδή προχωράει ο Ανάβαλος; Έχει γίνει 

κάποια μελέτη, έχει γίνει κάποια διαδικασία; Δεν έχουμε δει κάποια ενημέρωση 

και είναι ευκαιρία τώρα να μας ενημερώσετε.  Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο τον έχει η κυρία Διδασκάλου. 

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Δεν έχω ζητήσει το λόγο εγώ, δεν έχω κάποια ερώτηση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, συγγνώμη. Να προχωρήσουμε τότε σε απαντήσεις. 

Ο ένας είναι ο κύριος Δήμαρχος που θέλει να απαντήσει, υπάρχει κάποιος 

άλλος που.., έχετε το λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν να ξεκινήσω από τα τελευταία. Για τον Ανάβαλο 

σήμερα λοιπόν μιλήσαμε και με τον κύριο Νίκα, είναι και στις προτεραιότητες 

της Περιφέρειες να πάμε στη μελέτη των συμπληρωματικών δικτύων. Επίσης 

όσον αφορά το κομμάτι που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, υπήρχαν 
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προβλήματα έως τον κεντρικό αγωγό από την αρχή του έργου έως τον 

κεντρικό αγωγό που φτάνει μέχρι το Δήμο μας. Αυτά τα προβλήματα 

διορθώνονται, διορθώθηκαν και διορθώνονται, άρα θα προχωρήσει 

απρόσκοπτα ο κεντρικός αγωγός. Δεν ήταν όλα ρόδινα το γνωρίζετε, έχουν 

αλλάξει πάρα πολύ οι υπεργολάβοι πάνω στο έργο. Νομίζω ότι προχωράει, 

ίσως προχωράει με πιο αργούς ρυθμούς απ’ ότι περιμέναμε όλοι, όμως με 

ενημέρωσε και με καθησύχασε και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης 

ότι το έργο του Αναβάλου και η επέκτασή του, δηλαδή τα συμπληρωματικά 

δίκτυα μάλλον της επέκτασης του έργου είναι στις προτεραιότητες της 

Περιφέρειας και σε αυτή την Περιφερειακή Διοίκηση.  

 Τώρα όσον αφορά τα σχολεία, εάν δεν γνώριζα ότι έχετε κάνει αν 

θυμάμαι καλά 5-6 χρόνια Αντιδήμαρχος θα νόμιζα ότι μιλάω με έναν άνθρωπο 

ο οποίος ήρθε πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ποια σχολεία 

κλείνουν ή ανοίγουν πλέον με νόμο το αποφασίζει ο Δήμος και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, άρα δε θα έρθει κανένας περιφερειακός να σας πει τίποτα. Θέλετε 

να σας απαντήσω γιατί μας έδωσαν χαρτί αναγκαιότητας; Γιατί αν δεν 

παίρναμε χαρτί αναγκαιότητας δε θα γινόταν το έργο και γιατί εσείς για δύο 

χρόνια είχατε αφήσει στα συρτάρια καλά  είπαμε πριν κύριε Τσιλογιάννη, καλά 

το είπα αραχνιασμένα στα συρτάρια τη μελέτη γιατί δε μπορούσατε να πάρετε 

χαρτί αναγκαιότητας. Εμείς το πήραμε σε πέντε μέρες. Για δύο χρόνια, θα 

έρθετε λοιπόν αύριο να σας δείξω πότε αφήσατε τον φάκελο και πότε τον 

παραλάβαμε εμείς. Αν δεν είναι δύο χρόνια είναι 20 μήνες. Με ρωτάτε γιατί 

μας έδωσαν χαρτί αναγκαιότητας; Είναι δυνατόν; Αυτό είναι φάουλ. Δεν 

έχουμε καμία μα καμία πρόθεση να κλείσουμε μονάδες οι οποίες είναι υγιείς, 

καμία. Αυτές οι μονάδες που είναι τώρα, οι σχολικές μονάδες που είναι τώρα 

σε λειτουργία είναι υγιείς. Αυτές λοιπόν έχουν τον κόσμο τα παιδιά στα 

σχολεία που πρέπει να έχουν και γι αυτό είναι ανοιχτές. Οι τοπικές κοινωνίες 

λοιπόν με νόμο αποφασίζουν για το ποια σχολεία θα κλείσουν. Οπότε μην το 

πηγαίνετε αλλού κι αν δεν θέλετε πραγματικά να γίνει το Δημοτικό Σχολείο 

του Λυγουριού γιατί νομίζετε ότι θα κλείσει κάποιο άλλο, τότε να μην κάνουμε 

δρόμους, γιατί μπορεί να περνάει από αλλού ο κόσμος, να μην κάνουμε άλλες 
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δραστηριότητες και αναπτυξιακά έργα γιατί μπορεί να χάσει κάποιο άλλο, είναι 

λάθος, κάθε έργο φέρνει καινούρια πράγματα δεν παίρνει από κάποιον κάτι.  

 Κύριε Γαλάνη να πω ότι, το είπατε, περίμενα να το πείτε, ναι είχατε 

κάνει αίτημα από την αρχή της θητείας, αυτό είναι αλήθεια, βέβαια η δια 

ζώσης συνεδριάσεις θεωρώ ότι μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να έρθει 

να δει και να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, πλέον η ανάγκη αυτή 

δε μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο πέραν από τη ζωντανή αναμετάδοση. Άρα 

λοιπόν ας πούμε ότι ήρθαμε στη θέση σας τέλος πάντων και είχατε δίκιο 

μπορεί να έπρεπε να το είχαμε δει και πιο νωρίς. 

 Όσον αφορά για το press container ποια σύμβαση να ανανεώσουμε; 

Δεν υπάρχει σύμβαση. Και το σταματώ εδώ. Και δυστυχώς έχω την ίδια 

πληροφόρηση με εσάς, ότι κάποιος πληρωνόταν, αλλά δεν ήταν για κακό, 

οπότε το σταματώ εδώ και λέω ότι άνοιξε πλέον δεν υπάρχει μηχάνημα εκεί, 

γίνεται κανονικά η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και η μεταφορά τους και 

είναι όλα καλά. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πώς πληρωνόταν, από το Δήμο;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μαύρα; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος τον πλήρωνε σου είπε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω, μου είπε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τον 

πλήρωνε. Εγώ θα σας πω ότι δεν το.., ας το αφήσουμε να φύγει. Να πω μόνο 

το εξής και να το αφήσουμε εδώ γιατί εντάξει είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα, 

ότι αν όντως υπάρχει εκεί ιδιοκτησία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να 

κάνουμε κάποιες ενέργειες, καταλαβαίνετε τι λέω, καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό 

μόνο και το αφήνω εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε ενέργειες και 

νομίζω δε θα είχε ούτε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι ευαίσθητο το 

ζήτημα το αφήνω εδώ, πάνε όλα καλά, προχωράμε. Και προχωράμε, να σας 

πω κάτι, σιγά σιγά προχωράμε σε αυτό που λέμε ολοκληρωμένη διαχείριση, 

είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον και νομίζω θα λύσουμε και άλλα 

θέματα όπως αυτό. Εμείς εδώ στην ανακύκλωση είμαστε 12 χρόνια ήδη στον 

μπλε κάδο,  τον δούλεψε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μάλιστα οι 
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κύριοι Ξυπολιάς και Οικονόμου και η κυρία Μπλάτσου αν δεν κάνω λάθος ήταν 

στην καθαριότητα, όχι η κυρία Μπλάτσου ήταν τοπική, ήταν στην 

καθαριότητα έζησαν τα προβλήματα από μέσα, είναι κρίμα να έχουμε κάποιο 

θέμα. Νομίζω ότι θα λύσουμε θέματα που υπήρχαν διαχρονικά, όλοι 

προσπαθούσαν τώρα ήρθε αυτή η ιστορία, τώρα θα πρέπει να τα λύσουμε.  

 Κύριε Τσιλογιάννη για το πυρηνελαιουργείο στο Λυκοτρούπι δεν έχω 

κάτι να σας πω, θα το δούμε όμως, θα το δούμε άμεσα. Νομίζω όμως ότι 

σταμάτησε αυτή η ιστορία, αυτή ήταν η πληροφόρηση που είχα η οποία όμως 

δεν είναι επίσημη και το λέω ότι δεν είναι επίσημη, άρα να το δούμε καλό θα 

ήταν αύριο να μιλήσουμε οι δυο μας αν έχετε κάτι παραπάνω να το δω, 

δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχω τις διαμαρτυρίες.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το έχω και εγώ, αν έχτε κάποια άλλη πληροφόρηση 

εννοώ, κάτι άλλο συγκεκριμένο να το δούμε λίγο καλύτερα.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει δεν έχω θέμα. Για τις γεωτρήσεις έχουμε πάρει το 

χρόνο αποπεράτωσης, έχει μεγαλώσει ο χρόνος αποπεράτωσης αυτού του 

έργου, προχωράμε και εκεί, θα σας πει αν θέλει και ο κύριος Παύλου. Έχετε 

προχωρήσει νομίζω το γνωρίζετε στη ΔΕΥΑ στο Συμβούλιο τα λέτε είστε 

κιόλας μέλος, έχετε προχωρήσει στις ενέργειες που πρέπει να προχωρήσετε, 

νομίζω τυπικά πράγματα μένουν. Απλά έτσι για την ιστορία μόνο να σας πω 

ότι υπολειτουργούν πολλές δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές και μας 

φέρνουν λίγο πίσω σε τέτοια πράγματα, αλλά οι αποφάσεις είναι ακριβώς 

όπως τις έχετε πάρει κύριε Τσιλογιάννη στη ΔΕΥΑ και έτσι προχωράμε, με τις 

αποφάσεις που έχετε πάρει στη ΔΕΥΑ. Νομίζω ότι είναι και σχεδόν ομόφωνες, 

προχωράτε σε πράγματα που τα λέτε, είναι κοινά, κοινά πράγματα.  

 Κυρία Μπλάτσου, για τον απολογισμό, κυρία Σμυρλή θα απαντήσετε 

εσείς; Το έχετε πρόχειρο;  

κ. ΣΜΥΡΛΗ: Να πω λίγο ότι επειδή δεν το έχω πρόχειρο επειδή εγώ δεν είμαι 

πάνω στις Υπηρεσίες για να έχω συνεννόηση με την Ταμειακή Υπηρεσία και με 

τις υπόλοιπες. Έχω στείλει κάτι.. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δεσμευτείτε κυρία Σμυρλή στο επόμενο Συμβούλιο να 

μπει ως ενημέρωση. 

κ. ΣΜΥΡΛΗ: Για το επόμενο.., ωραία να γίνει αναλυτικά.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημερωτικά πάντως να πω κυρία Μπλάτσου ότι τα χρήματα 

του Δήμου που ήταν φέτος λίγα και το γνωρίζετε γιατί ήταν και λίγα τα 

περίπτερα αλλά και λίγα τα έξοδα, επίσης ενημερωτικά να πω ότι σας 

παρακαλάγαμε κάθε χρόνο να κάνετε απολογισμό και δεν κάνατε συνήθως, 

έτσι για την αποκατάσταση της αλήθειας, και επίσης να πω για την 

αποκατάσταση της αλήθειας όπως είπε και ο κύριος Τσιλογιάννης, το σχολείο 

έγιναν οι ενέργειες που πιθανόν είπε δεν το ξέρω εγώ το ‘04 και το ‘10 γιατί 

άλλαξε η μελέτη ολόκληρη, από το ’13 και μετά μπορώ να σας πω τι είχε γίνει. 

Ξέρω ότι υπήρχε στις προθέσεις σας γιατί ήταν τότε και ανάγκη πληθυσμιακή, 

υπήρχε στις προθέσεις και τη δική σας και του κυρίου Τσακαλιάρη εννοώ, 

εννοώ στον πρώην Δήμου Ασκληπιείου, όμως άλλαξε όλη η μελέτη για τους 

γνωστούς λόγους που άλλαξε. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τρεις φορές έχει αλλάξει. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι έχετε δίκιο. Εγώ να πω ότι ναι έλειπαν δυο χαρτιά, αλλά 

αυτά τα δυο χαρτιά μας έβγαζαν έξω και δεν ήταν μόνο αυτά τα δυο χαρτιά, 

ήταν και άλλα πράγματα που άλλαξαν και έπρεπε να αλλάξουν στη μελέτη και 

καλό είναι να μην, ποτέ δεν λέμε με τις δικές μου ενέργειες που συνηθίζουν 

άλλοι πολιτικοί και λένε, κατόπιν ενεργειών μου κλπ, εμείς εδώ είμαστε απλά 

για να προσπαθούμε να τελειώσουμε πράγματα που έχουν ξεκινήσει ήδη ή να  

κάνουμε καινούρια, όμως για να λέμε και του στραβού το δίκιο το πήραμε 

παραμάσχαλα το έργο μαζί με το Φώτη τον Οψιμούλη και εντάξει 

αισθανόμαστε και μία δικαίωση παραπάνω και νομίζω είναι και δικαίωμά μας 

να αισθανθούμε και μία δικαίωση παραπάνω.  

 Για το πουρνάρι, μόνο αυτό δεν απάντησα, θα σας απαντήσει, είναι 

μέσα ο κύριος Μαργιόλας; Θα σας απαντήσει ο κύριος Μαργιόλας. Έγινε μία 

ίσως εκεί μία αστοχία τέλος πάντων, η οποία θεωρώ ότι δεν είναι και μεγάλη 

αλλά τέλος πάντων δεν έπρεπε να γίνει, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι 

όλοι πιο προσεκτικοί. Βέβαια για να μην, τον κύριο Μαργιόλα να μην τον 

αποπαίρνουμε τον Αντιδήμαρχο και στη συνέχεια να πω ότι έχει κάνει 
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τεράστιο, τιτάνιο έργο στην αγροτική οδοποιία και γενικότερα στους 

αγροτικούς δρόμους με το άνοιγμα που έχει κάνει στους δρόμους με τον 

κόπτη κλαριών και θα ήταν πραγματικά ας το πούμε όχι και τόσο καλό να 

κάτσουμε πάνω σε μία άτυχη στιγμή. Νομίζω ότι ήταν λάθος πρέπει να το 

παραδεχτούμε, θα το παραδεχτεί και ο ίδιος μου το έχει παραδεχτεί και εμένα, 

έγινε μία, ίσως δεν χρειαζόταν αυτό το μηχάνημα για να βοηθήσει εκεί τα 

λεωφορεία και τα φορτηγά που του είχαν κάνει παράπονα, ίσως ήθελε λίγο 

καλύτερο κλάδεμα, αυτό είναι αλήθεια, επειδή δεν τον βλέπω ότι είναι μέσα, 

δεν τον βλέπω να ακούει γι αυτό σας τα λέω εγώ. Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαργιόλα μας ακούτε; 

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Ναι σας ακούω. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε επί του συγκεκριμένου 

θέματος. 

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Ναι να απαντήσω. Υπήρξε μία αστοχία εκεί πέρα, το 

μηχάνημα ξεκίνησε από κάτω από τον Αϊ Γιάννη ο χειριστής δεν τον είχα 

ενημερώσει εγώ ότι το πουρνάρι να μην το πειράξει, τελευταία στιγμή πήγα 

εγώ, ήδη είχε κοπεί. Κάποιες κλάρες βέβαια έχουν κοπεί, εντάξει θεωρώ ότι 

κακώς έγινε μεν, αλλά δεν έγινε και το τόσο τραγικό να το κάνουμε τόσο 

μεγάλο θέμα. Πάντως υπήρξε μία αστοχία. Βέβαια τώρα ο χειριστής δεν το 

κατάλαβε καλά, δεν έπρεπε να το πειράξει το πουρνάρι, έπρεπε αν το κόψει 

…..λίγο για να.., ότι εμπόδιζε τα φορτηγά και τα λεωφορεία και τα.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Μαγγέλη κλείστε λίγο σα παρακαλώ. 

κ. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ: Εμπόδιζε σίγουρα, αλλά το πήγε πάρα πολύ. Αυτό είναι, 

υπήρξε μία αστοχία, αυτά συμβαίνουν, όποιος παράγει έργο θα υπάρχουν και 

αστοχίες.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε, κύριε 

Γιαννάκη βλέπω σηκώνετε χέρι. 

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για τα αλμυρίκια γιατί έγινε και μία συζήτηση για τα 

αλμυρίκια. Με ακούτε; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι έχετε το λόγο κύριε Γιαννάκη. 

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Τα αλμυρίκια υπήρχε ένα συνεργείο καθαριότητος κάτω και 

πήρα εγώ έναν απ’ αυτούς και πήγα κάτω και έκοψα ότι επικίνδυνο ήταν, ήδη 
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είχε πέσει κλαρί κάτω και υπήρχαν άλλα επικίνδυνα να πέσουν και να έχουμε 

ατυχήματα και μάλιστα είναι και ένα ξερό αλμυρίκι που το έχει ξεράνει αυτός 

που έχει το σπίτι πίσω για να έχει καλή θέα και σε αυτό έκοψα μόνο το 

επικίνδυνο, το άφησα το ξερό μπροστά του κι αν μπορούσα, συγγνώμη και για 

την έκφραση, θα του κρέμαγα και σώβρακα να βλέπει, έκοψα μόνο ότι ήταν 

επικίνδυνο, εγώ το έκανα με το συνεργείο της καθαριότητας.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη μας ζητάτε το λόγο, αλλά δεν έχουμε.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να πω δυο πράγματα. Εγώ δεν είπα για την κοπή των 

δέντρων, καλώς γίνεται, όμως όπως και με τον πλάτανο την προηγούμενη 

φορά πρέπει σε κάποια πράγματα να συμβουλευόμαστε γεωπόνο ή να 

παίρνουμε άδεια. Δηλαδή για το πουρνάρι έχει γίνει αίτηση επί Κοινότητας 

Λυγουριού για να γίνει διατηρητέο μνημείο φύσης, είναι το τοπόσημο και έχει 

γίνει τοπωνύμιο εκεί, του Στυλιανού το Πουρνάρι, και είναι πριν από την 

επανάσταση, δε μπορεί να το ακουμπάμε αυτό ή  τα αλμυρίκια που θέλουν 30 

χρόνια για να ξαναγίνουν να πάμε να κόβουμε και σε έναν δρόμο που είναι 

αδιέξοδος, ποιο φορτηγό και αυτό θα πέρναγε από τη μία πλευρά όλη; Και τα 

ξύλα τα.., αυτά ήθελα να πω για τα δέντρα. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Θέμα 1ο «Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση 

συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο θα 

ψηφίσουμε αν θα το συζητήσουμε ή όχι. Αποδοχή των όρων και των 

προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το 
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Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Έχει δοθεί σήμερα το πρωί όλη η εισήγηση 

και το θέμα αλλά και η εισήγηση, θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλουμε να.., ο 

Δήμαρχος θέλει να κάνει μία τοποθέτηση και μετά να ψηφίσουμε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω μόνο στους συναδέλφους ότι το περάσαμε εχθές από 

την Οικονομική, ήρθε στις 8/2, είναι μία Επιτροπή, συγγνώμη είναι για την 

Αγροτική Οδοποιία το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το 

οποίο ουσιαστικά παίρνει το Υπουργείο Εσωτερικών, εμείς την έγκριση 

κάνουμε για να πάρει το δάνειο το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν 

συνομολογούμε εμείς δάνειο, μην πάει εκεί το μυαλό σας. Είναι τα 868 που 

είναι επιδοτούμενα, είναι τυπικό, νομίζω όμως μην το καθυστερήσουμε, 

εντάξει θα μας έπαιρνε πιστεύω και στο επόμενο αλλά ας μην είναι αυτό ο 

λόγος που θα καθυστερήσουμε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Πόσοι θέλουν να 

συζητηθεί απόψε το συγκεκριμένο θέμα; Ομόφωνα; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δυο λεπτά να πούμε, πρώτον η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Πρόεδρε ήταν εκτός ημερήσιας και με έχει βάλει 

παρών, είναι ομόφωνη και.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, έκανα… 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έτσι, και στα δύο εκτός ημερήσιας, εγώ μπήκα στα 

ημερήσιας διάταξης γιατί είναι πρώτο …. Οικονομικής Επιτροπής. Είμαι απών 

δηλαδή και στο πρώτο και στο δεύτερο θέμα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σωστό είναι αυτό, ωραία να το διορθώσουμε.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Αποστολόπουλε να το διορθώσετε αυτό, να το 

σημειώσετε να το διορθώσουμε αύριο, να το διορθώσει ο κύριος Παπαργύρης. 

Ευχαριστώ.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και το δεύτερο θέμα, είναι δάνειο, τη στιγμή που δε θα 

το πληρώσει το Υπουργείο Εσωτερικών θα το πληρώσουμε εμείς, έτσι όμως 

είναι όλο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, συμφωνούμε να 

συνομολογήσουμε.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Θέλουν όλοι να 

συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα; Ομόφωνα; Ομόφωνα λοιπόν. 

 Πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα. Αποδοχή των όρων και των 

προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

 Με την 21915/27-11-2020  απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε 

το έργο “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα όρια του Δήμου Επιδαύρου” στο 

πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με ποσό χρηματοδότησης 868.000,00 €.  

Με το 10126/2-2-2021 έγγραφό του το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

μας ανακοινώνει την έγκριση του επενδυτικού δανείου, δυνάμει της 3725/-14-

14.1.21 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του. 

Για την διαδικασία συνομολόγησης δανείου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 

άρθρων 176 και 177 του N. 3463 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων” και αυτές των άρθρων 264 και 265 του N. 3852/10  “Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων” του 

N. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”. Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη 

σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά 

τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς 

το δημοτικό συμβούλιο.”  

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την 17/8-2-2021 απόφασή  της, 

εισηγείται την συνομολόγηση και αποδοχή των όρων επενδυτικού δανείου 

από το Τ.Π.Δ. ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ, συνολικού ποσού 868.000,00€ για την εκτέλεση του έργου 

“Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στα όρια του Δήμου Επιδαύρου”, οι οποίοι 

έχουν ως εξής: 

Επιτόκιο χορήγησης:  



17 
 

Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς 

το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ Θα καθορίζεται κατά την ανάληψη 

του ποσού από την ΕΤΕπ.  

Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 25% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα 

από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου 

προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.  

Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 

1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως 

προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας. 

Τρόπος χρηματοδότησης : 

Α] κατά 75% από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
ποσό  

€ 651.000,00  

Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & 
Δανείων, ποσό  

€ 217.00  

 

Τοκοχρεολυτική δόση:  

Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: € 34.159,38 

 

α)  € 
25.059,51  

Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 75% του 

ποσού του δανείου που Θα προέλθει από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)  

β)  € 9.099,88  Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 25% του 

ποσού του δανείου που Θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & 

Δανείων  

 

Ασφάλεια δανείου: Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών 

συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

[Π.Δ.Ε]. Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων 

εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε 

περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος. 

Πρόσθετη ασφάλεια δανείου: Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε 

κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση 

κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του 'Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π. & Δανείων» 
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έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του 'Έργου, όλες τις αξιώσεις του που 

απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσης του 

'Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.  

Δικαιώματα: € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: αμοιβή για 

τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών 

στοιχείων € 1.000,00, έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, δαπάνες για 

τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. 

Εισηγούμαστε την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, για την εκτέλεση του έργου  “Βελτίωση 

Αγροτικής Οδοποιϊας στα όρια του Δήμου Επιδαύρου” και την αποδοχή των 

όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, όπως εισηγείται η Οικονομική 

Επιτροπή με την  17/8-2-2021 απόφασή  της. 

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της δανειακής 

σύμβασης. 

 Αυτή ήταν η εισήγηση για το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Παρακαλώ το λόγο θα τον έχει ο Δήμαρχος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ να προχωρήσουμε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις εκ του συγκεκριμένου 

θέματος; Δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. 

Ούτε κάποιος θέλει το λόγο. Άρα προχωράμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. 

Υπέρ λοιπόν της αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση 

συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

τάσσονται οι: είμαστε όλοι; Ομόφωνα; Ομόφωνα. Προχωράμε στα θέματα 

ημερήσιας διάταξης. Θα παρακαλέσω όπως είπα και στην αρχή του Δημοτικού 

Συμβουλίου να αλλάξουμε τη σειρά των θεμάτων δηλαδή αντί για το 1ο θέμα 

που είναι τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του 2021, να πάμε στην 

Παραλαβή του πορίσματος των Ορκωτών Λογιστών για τις Σχολικές Επιτροπές 

για να αποδεσμεύσουμε τον Ορκωτό Λογιστή τον κύριο Ντάμπο Παντελεήμων 

για οικογενειακούς λόγους αν γίνεται και είναι εφικτό. Συμφωνούμε όλοι να 

γίνει αυτή η αλλαγή; Να προχωρήσουμε. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Παραλαβή του πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών που 

διενήργησαν έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στα ΝΠΔΔ “Σχολική 

Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Επιδαύρου” και “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την 159/23-10-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

εγκρίθηκε η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στα ΝΠΔΔ “Σχολική 

Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου” 

και “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Επιδαύρου”. 

Με την 2915/15-7-2020 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η διενέργεια του 

ελέγχου στην ΑΕ “Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών” με τον διακριτικό τίτλο ΣΟΛ ΑΕ και υπογράφηκε η 

3211/3-9-2020 σύμβαση με τον εκπρόσωπό της. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έλεγχο, κ. Ντάμπος 

Παντελεήμων, μας παρέδωσε την από 22/1/2021 έκθεση ελέγχου, η οποία 

τίθεται υπόψιν σας και εισηγούμαστε την παραλαβή της. 

 Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τον κύριο Ντάμπο να μας πει τα 

ευρήματα και να απαντήσει εν συνεχεία και σε ερωτήσεις οι οποίες τυχόν 

τεθούν. Κύριε Ντάμπο έχετε το λόγο, καλησπέρα σας. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και λοιπά μέλη 

καλησπέρα και από εμένα.  

 Παραδώσαμε την έκθεση των  Σχολικών Επιτροπών για το διαχειριστικό 

έλεγχο που διενεργήσαμε για τις χρήσεις του 2011 έως του 2016 και για την 

Πρωτοβάθμια και για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός ήταν να 

διαπιστώσουμε αν υπάρχουν τυχόν σφάλματα είτε λογιστικά, είτε ταμειακά 

σφάλματα τα οποία επειδή γνωρίζω ότι το πρωί σας παρουσιάστηκε η έκθεση 

και έχει μοιραστεί σε εσάς να μην μπω σε λεπτομέρειες, γνωρίζετε ότι το 
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ταμειακό έλλειμμα το έχουμε προσδιορίσει στις 176 χιλιάδες ευρώ. 

Φαντάζομαι υπάρχουν αρκετές απορίες γύρω απ’ αυτό τις οποίες θα σας 

απαντήσω. Εγώ δεν έχω να πω κάτι, απλά πείτε μου αν έχετε οποιαδήποτε 

απορία και αναλόγως να προχωρήσει η συζήτηση.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάμπο όλοι έχουν πάρει το πόρισμα, έχει δοθεί και 

ηλεκτρονικά αλλά και όποιος ήθελε έχει περάσει από εδώ και το έχει πάρει. Να 

προχωρήσουμε τότε σε ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει 

κάποια ερώτηση. Ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Ξυπολιάς, ο κύριος 

Γαλάνης; Όχι. Άρα δύο ο κύριος Ξυπολιάς και ο κύριος Τσιλογιάννης. 

Παρακαλώ κύριε Τσιλογιάννη έχετε το λόγο.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό το αποτέλεσμα ως έλλειμμα είναι πραγματικό 

έλλειμμα ή και μη νόμιμες ενέργειες των διαχειριστών τέλος πάντων των 

σχολικών επιτροπών; 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάμπο συγγνώμη, να τεθούν οι ερωτήσεις για να μην 

σας βάζουμε σε  αυτή τη διαδικασία και να κλείσετε το μικρόφωνό σας και να 

μας απαντήσετε στο τέλος όταν τεθούν όλες οι ερωτήσεις. Κύριε Ξυπολιά 

έχετε το λόγο. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Ακριβώς την ίδια ερώτηση είχα 

εγώ και με τον κύριο Τσιλογιάννη. Θεωρώ ότι στη διάρκεια της συζήτησης 

κατά την παραλαβή του πορίσματος θα προκύψουν και άλλα ερωτήματα. 

Καλό θα ήταν κύριε Ντάμπο να μας κάνετε μία σχετική, είναι αναλυτικά όπως 

τα γράφετε εδώ πέρα, αλλά θα θέλαμε μία ενημέρωση λίγο για να 

ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, να έχουμε καλύτερη εικόνα ουσιαστικά. 

Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάμπο έχετε το λόγο. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο να 

συντάξουμε την έκθεση και να προσδιορίσουμε φυσικά το έλλειμμα όπου θα 

σας πω και τη γνώμη μου στο τέλος, αλλά να σας παρουσιάσω καλύτερα τα 

πράγματα. Καταρχήν να ξέρετε ότι η έκθεση δεν στοχοποιεί και δεν 

αναφέρεται προσωπικά σε κανέναν. Είναι μία έκθεση η οποία συντάσσεται 

κατόπιν εντολής του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών για τη διαχείριση. 
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Εμείς δεν κατηγορούμε σε καμία των περιπτώσεων κάποιον, απλά 

παραθέτουμε τα γεγονότα όπως τα βρήκαμε ύστερα από τη διενέργεια του 

ελέγχου μας. Στείλαμε επιστολές προς τους πάντες προκειμένου να λάβουμε 

στοιχεία και στις Τράπεζες και στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και προς 

την Οικονομική Διαχείριση του Δήμου. Είχαμε φυσική παρουσία στο Δήμο 

Νέας Επιδαύρου στα ΚΕΠ όπου ο κύριος Καραθανάσης μας παρέδωσε ότι είχε 

συγκεντρώσει, τα οποία μας έχει απαντήσει και γραπτώς φυσικά, δεν έχουμε 

περιλάβει στην έκθεση τις επιστολές αλλά είναι διαθέσιμες μετά το πέρας της 

συνεδρίασης. Και από τον κύριο Οψιμούλη ο οποίος ανέλαβε να μαζέψει τα 

εξτρέ από όλες τις Τράπεζες προκειμένου να έχουμε τις πληροφορίες για τις 

αναλήψεις και τις καταθέσεις που γίνονταν. Από το Δήμο πήραμε τους 

απολογισμούς από την κυρία Διδασκάλου την Κωνσταντίνα, δεν βρήκαμε 

παραστατικά εξόδων όσα θα έπρεπε να βρούμε, δεν βρήκαμε καταστάσεις τις 

οποίες έχουν υποχρέωση οι Διευθυντές των σχολείων, δεν κατηγορούμε τους 

Διευθυντές να γίνει σαφές αυτό, ενδεχομένως αυτός που τα συγκέντρωνε τα 

χαρτιά να μην ασχολούνταν να τα μαζέψει ενδεχομένως. Οπότε εμείς 

ξεφυλλίσαμε ότι είχαμε διαθέσιμο στα χέρια μας. Αν υπήρχαν χαρτιά, 

παραστατικά, βιβλία ή στοιχεία εκτός Σχολικών Επιτροπών αυτό δε θα έπρεπε 

να συμβαίνει, βάσει του Νόμου και της Υπουργικής Απόφασης 8440 όλα αυτά 

τα στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται και να τηρούνται στο χώρο των Σχολικών 

Επιτροπών, για κανένα λόγο δεν πρέπει να βρίσκονται πουθενά αλλού. Και 

φυσικά εμείς ελέγξαμε αν ακολουθούνται από τη Σχολική Επιτροπή όσα ορίζει 

ο νόμος απ’ την άποψη της διαχείρισης και από την άποψη των οικονομικών 

αν προκύπτει κάποιο έλλειμμα. Προφανώς με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε 

το έλλειμμα είναι 176.000 ευρώ, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι 

τόσο, με την έννοια ότι αυτά τα έσοδα βεβαιώσαμε και αυτά τα έξοδα 

βεβαιώσαμε. Εάν τα έξοδα ήταν παραπάνω ή παρακάτω αυτό δε μπορούμε να 

το γνωρίζουμε γιατί δεν είχαμε στη διάθεσή μας άλλα παραστατικά, που θα 

μπορούσαν να μας αλλάξουν αυτό το αποτέλεσμα. Να πω ένα παράδειγμα, τα 

έσοδα για παράδειγμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τα οποία είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό 

μας βεβαιώθηκαν από τις καταθέσεις και μάλιστα υπήρξε και καθυστέρηση 

στη σύνταξη της έκθεσης γιατί η Τράπεζα και η ΑΤΕ που έχει κλείσει και η 
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EUROBANK ήθελαν πάρα πολύ χρόνο για να μας δώσουν τα εξτρέ. Υπάρχουν 

οι καταθέσεις από  το ΙΝΕΔΙΒΙΜ που γίνονταν στους λογαριασμούς και 

υπάρχουν και οι αναλήψεις που γίνονταν με βάση όσα λέει η υπουργική 

απόφαση αποκλειστικά από τον πρόεδρο ή από κάποιο άλλο μέλος το οποίο 

εξουσιοδοτούσε. Δεν βρήκαμε όμως τα παραστατικά, προφανώς ο άνθρωπος, 

ο Πρόεδρος που ήταν εκείνη την εποχή πλήρωνε τις καθαρίστριες, δεν 

υπάρχουν όμως παραστατικά αποδεικτικά τα οποία να είχαμε εμείς στη 

διάθεσή μας για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι όντως τα λεφτά δόθηκαν. 

Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ξυπολιάς θέλει το λόγο. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Όντως είστε σαφής, δηλαδή τις ίδιες απορίες είχα και εγώ, ας 

πούμε ένα απλό παράδειγμα, τώρα στη δεδομένη περίπτωση δεν υπάρχουν 

παραστατικά από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αυτό θεωρείται ταμειακό έλλειμμα, έτσι δεν 

είναι; Εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις από τις καθαρίστριες τι γίνεται σε αυτή 

την περίπτωση; Μία ερώτηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σταθούμε 

περισσότερο, δηλαδή θα θέλαμε να γίνει κατανοητό το μέγεθος, αν θέλετε, 

της απώλειας, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ο έλεγχος  σας 

ζητήθηκε να γίνει προκειμένου να γνωστοποιηθεί σε όλους μας το ποσό της 

υπεξαίρεσης με λίγα λόγια, γιατί αυτό μας.., αλλά αυτό έχει να κάνει βέβαια.. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θα έπρεπε η απόφαση 

η υπουργική η 8440 η οποία έχει βγει στο ΦΕΚ 318 της Κυβερνήσεως, 

ξεκαθαρίζει πως πρέπει να τηρούνται τα βιβλία και τα στοιχεία στις Σχολικές 

Επιτροπές και πως θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση. Δηλαδή ποιος κάνει τι και 

πότε. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που εμείς έχουμε, το χρέος για εμάς είναι 

176 χιλιάδες ευρώ, για εμάς, το πραγματικό χρέος με τα βιβλία και τα στοιχεία 

που υπάρχουν δε μπορεί να προσδιοριστεί. Δε μπορεί να προσδιοριστεί γιατί 

υπάρχει το λογιστικό κομμάτι όπου λέει ότι απ’ τη χρήση του ’11 που 

συστάθηκαν με το ΦΕΚ1148/07-6-2011 με την απόφαση 54 και 56 που 

συστήθηκαν οι Οικονομικές Επιτροπές του Δήμου της Επιδαύρου οι Σχολικές 

Επιτροπές λέει ότι πρέπει να τηρείται στο χώρο των Σχολικών Επιτροπών 

βιβλίο εσόδων εξόδων, βασικές αρχές της λογιστικής. Τέτοιο βιβλίο μέχρι και 

τη χρήση του 2015 δεν υπήρξε. Άρα λοιπόν δε μπορούμε να  συμφωνήσουμε 
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τους απολογισμούς του Δήμου οι οποίοι παράδειγμα λένε, λέω τυχαία 

νούμερα, έσοδα 100 χιλιάδες ευρώ και έξοδα 50, αυτό θα έπρεπε να 

συμφωνεί με το βιβλίο εσόδων εξόδων, τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Άρα εμείς 

θεωρούμε δεδομένο ότι τα έξοδα των Σχολικών Επιτροπών ήταν τα ποσά των 

απολογισμών που τέθηκαν στη διάθεσή μας γιατί μόνο αυτά τα βιβλία 

υπήρχαν, άρα αν τα 40 χιλιάδες ευρώ παράδειγμα που λέει ο απολογισμός 

είναι σωστό ή λάθος δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν υπάρχουν επισυναπτόμενα 

παραστατικά. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε ούτε σωστή λογιστική απεικόνιση 

από τους εκάστοτε υπόχρεους και δεν υπήρχε και σωστή διαχείριση διότι δεν 

τηρούνταν αυτά που λέει η απόφαση, το πότε θα πρέπει να εγκριθεί ο 

απολογισμός, το πότε θα πρέπει οι Διευθυντές και ο Πρόεδρος να παραλάβει 

και να τα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά συνέπεια λοιπόν το 

έλλειμμα κατά τη δική μας άποψη, με βάση τα χαρτιά που υπάρχουν είναι 

αυτό, αν υπάρχουν άλλα χαρτιά τα οποία δεν τέθηκαν υπόψιν μας ή δεν 

βρίσκονται στο χώρο, κακώς δεν βρίσκονται στο χώρο των Σχολικών 

Επιτροπών, αυτό εμείς δε μπορούμε να το γνωρίζουμε. Με τις επιστολές που 

στείλαμε εμείς και εγώ και οι συνεργάτες μου και με τον επιτόπιο έλεγχο και 

με τις διαβεβαιώσεις που πήραμε και από τον κύριο Θανάση και από τον κύριο 

Οψιμούλη είναι ότι αυτά εδώ υπάρχουν δεν έχουμε βρει κάτι άλλο και κυρίως 

ο μεγάλος όγκος ήταν, γιατί ο κύριος Οψιμούλης κυρίως του ανατέθηκε να 

μας βρει τα εξτρέ των τραπεζών και να μιλήσει με τις τράπεζες, με τον κύριο 

Καραθανάση που είχαμε επικοινωνία και φυσική παρουσία μας είπε ότι αυτά 

είναι τα έγγραφα ότι προσπάθησε να μαζέψει προσωπικά και δε μπόρεσα να 

βρω κάτι άλλο. Άρα κατά συνέπεια δεν μπορεί να προσδιοριστεί με την έννοια 

της ακρίβειας το πραγματικό έλλειμμα ή η πραγματική υπεξαίρεση γιατί είχαμε 

αμφιβολία και εμείς οι ίδιοι αν θα μπορέσουμε να δέσουμε την έκθεση με τα 

στοιχεία που υπήρχαν, που ουσιαστικά δεν υπήρχε τίποτα. Ευτυχώς 

μπορέσαμε και πήραμε τους απολογισμούς από το Δήμο και θεωρήσαμε ότι 

αυτά που γράφουν οι απολογισμοί σαν δεδομένα είναι πραγματικά και από 

εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να τα …. με τα εξτρέ των τραπεζών, με τις 

αποδείξεις είσπραξης και με τα έσοδα των κυλικείων τα οποία και αυτά όχι όλα 

τα έσοδα των κυλικείων μας τα παρέδωσε ο κύριος Οψιμούλης.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι;  

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Συγγνώμη που σας διακόπτω, θα μπορούσε δηλαδή πολύ 

εύκολα να σας πω ότι το χρέος είναι λιγότερο απ’ αυτό που προσδιορίζουμε  

με βάση τα χαρτιά, γιατί εμείς σαν Ορκωτοί αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι 

να πιστοποιήσουμε αν τηρούνται οι διαδικασίες και αν υπάρχουν νόμιμα 

παραστατικά και αν τα παραστατικά είναι ορθώς γραμμένα και διατυπωμένα. 

Θα μπορούσα όμως να σας πω ότι το χρέος μπορεί να είναι και παραπάνω, 

διότι δεν γνωρίζουμε αν τα έξοδα  ή τα έσοδα των απολογισμών είναι αυτά 

που έχουν αποτυπωθεί τα οποία, το σημαντικότερο είναι ότι στηριχθήκαμε 

στους απολογισμούς είναι ότι έχουν ψηφιστεί από τα εκάστοτε Δημοτικά 

Συμβούλια. Θεωρητικά λοιπόν είναι νόμιμα και έτσι έχουν γίνει τα πράγματα.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, η αλήθεια είναι αυτή όπως 

την είπατε, είχαν ζητηθεί στοιχεία από τον τότε πρόεδρο αλλά δυστυχώς δεν 

ανταποκρίθηκε το αίτημά μας οπότε έτσι είναι τα πράγματα, αυτό είναι 

γεγονός. Σας ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Να σας ένα πολύ απλό παράδειγμα και Επίτροποι του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου να έρθουν μετά από εμάς αν η έκθεση φτάσει σε αυτά 

τα χέρια και αυτοί την ίδια διαδικασία θα κάνουν, προφανώς το έλλειμμα 

μπορεί να βγει λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με το τι θα τους τεθεί. Ότι 

εμείς είχαμε στη διάθεσή μας το αποτυπώσαμε ένα προς ένα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάρω λίγο το λόγο όχι ως Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου αλλά ως Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών και επειδή ανέφερε το 

όνομά μου και ο κύριος Ντάμπος, το αρχείο των Σχολικών Επιτροπών καθώς 

το ξέρει και ο κύριος Ξυπολιάς ως προηγούμενος Πρόεδρος, ότι υπάρχει 

Γιάννη ξέρεις πολύ καλά ότι βρίσκεται στο ΚΕΠ της Νέας Επιδαύρου, εκεί είναι 

γραμματέας ο κύριος Καραθανάσης, εγώ του έκανα ένα έγγραφο όταν μου 

ζητήθηκαν τα στοιχεία από τον κύριο.., μεταβίβασα την επιστολή του κυρίου 

Ντάμπου στον κύριο Καραθανάση ο οποίος μου απάντησε ότι υπάρχει κάποιο 

αρχείο εδώ, δε μπορεί ο ίδιος να το διαχειριστεί, δεν ξέρει ακριβώς τι υπάρχει 

μέσα εκεί, και μου ζήτησε να πάω να το παραλάβω. Δε μπορούσα να πάω να 

παραλάβω μία κούτα με χαρτιά χωρίς να υπάρχει επίσημο χαρτί του τι 

παραλαμβάνω και τι μου παραδίδει γι αυτό και μίλησα με τον κύριο Ντάμπο 
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και του πρότεινα να μεταφερθεί ο ίδιος στη Νέα Επίδαυρο όπου και πήγε στο 

γραφείο του ΚΕΠ και πήρε ότι χαρτιά μπορούσε να βρει εκεί πέρα, όχι πήρε 

μάλλον, χρησιμοποίησε τα στοιχεία απ’ τα χαρτιά που υπήρχαν εκεί. Οι 

Σχολικές Επιτροπές ξέρουμε ότι δεν υπήρχε αρχείο με συνέπεια, αυτό το 

ξέρουμε, υπήρχε επί προεδρίας του κυρίου Ξυπολιά μία τάση να υπάρξει ένα 

συμμάζεμα κλπ, δυστυχώς όμως ακούω ότι υπάρχουν κάποιες σακούλες, 

υπάρχουν κάποια χαρτιά, κάποιες σακούλες σε κάποια σπίτια και από εδώ από 

εκεί παίρνουν διάφοροι τηλέφωνο κλπ. Εμείς δε μπορούμε να πάμε στα σπίτια 

να ψάξουμε προφανώς να βρούμε σακούλες με χαρτιά και αποδεικτικά, αυτό 

είναι το μόνο σίγουρο και κακώς αν υπάρχουν σε σπίτια κακώς υπάρχουν αυτά 

στα σπίτια. Εγώ το μόνο που βοήθησα τον κύριο Ντάμπο από χαρτιά που είχα 

ήταν μόνο να πάω στις τράπεζες και να πάρω τα εξτρέ των τραπεζών από το 

2012 μέχρι και το ’16 και να βοηθήσω ως προς αυτό, κάτι άλλο δε μπορούσα 

να κάνω γιατί δεν είχα κάποιο άλλο αρχείο, άλλωστε και εγώ αυτά που 

παρέλαβα Γιάννη ξέρεις πολύ καλά ήταν δύο βιβλιάρια, δύο εξτρέ και δύο 

μπλοκ αποδείξεων. Το αρχείο όλο βρίσκεται εκεί λοιπόν και ο κύριος Ντάμπος 

μεταφέρθηκε ο ίδιος εκεί και τον ευχαριστούμε για τη συνέπεια την οποία 

έδειξε. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, προφανώς δε θα μπορούσε ο 

κύριος Οψιμούλης να μεταφέρει τα έγγραφα από τη Νέα Επίδαυρο ούτε εμείς 

θα μπορούσαμε να τα πάρουμε παρόλο που θα ήμαστε οι ελεγκτές και ότι 

χρειαστήκαμε το πήραμε σε φωτοτυπία, προφανώς για λόγους ευθύνης και 

μόνο γιατί αν χανόταν κάτι θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς τις ευθύνες 

μας. Και ο κύριος Καραθανάσης και ο κύριος Οψιμούλης συνεργάστηκαν 

άψογα, δεν έχουμε κάποιο παράπονο από τον έλεγχό μας, δυστυχώς δεν 

τηρούνταν οι διαδικασίες που θα έπρεπε να τηρηθούν. Το 2016 μόνο είναι η 

πιο καλή χρονιά για τις Σχολικές Επιτροπές όπου και εκεί υπάρχουν διαφορές 

στους απολογισμούς και ένα απ’ τα βασικά λάθη που γίνονται με τον εκάστοτε 

πρόεδρο που αναλαμβάνει, τώρα είναι ο κύριος Οψιμούλης, όταν 

παραλαμβάνουμε ένα ταμείο κάποιος μπορεί  να έρθει μας  δώσει 50 χιλιάδες 

ευρώ παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι το ταμείο είναι αυτό και παραλάβαμε αυτή 

η θα έπρεπε να έχουμε παραλάβει αυτό, αυτό το ταμείο θα πρέπει να 
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συμφωνεί με τα βιβλία γιατί αν αύριο ή μετά από χρόνια μία επόμενη 

Δημοτική Αρχή κάνει ένα διαχειριστικό έλεγχο που ποιος θα θυμάται τι 

παρέλαβε και γιατί και ο κύριος παράδειγμα Οψιμούλης πει ότι εγώ παρέλαβα 

50 χιλιάδες ευρώ αλλά τα βιβλία λένε 100, αυτό το έλλειμμα ποιος θα το 

επωμιστεί; Είναι ένα λάθος που γίνεται και το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές 

φορές από την εμπειρία μου σε Δήμους και σε, εντάξει ήταν η πρώτη Σχολική 

Επιτροπή, μάλλον είχαμε κάνει και στο Δήμο Βούλας, αλλά ουσιαστικά δεν 

τηρούνταν τίποτα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να συντάξουμε 

την έκθεση και το 2016 που τηρήθηκε από λογιστικό γραφείο βρήκαμε 

διαφορές, προφανώς είναι στις παραλαβές και στα υπόλοιπα τα προηγούμενα 

που έρχονταν και ενδεχομένως να υπάρχει και στα επόμενα έτη όχι με την 

έννοια της σκοπιμότητας γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, δε μπορούμε εδώ πέρα να 

πάρουμε θέση, από λάθη που γίνονταν. Εμείς εδώ σε καμία των περιπτώσεων 

δεν προσωποποιούμε κάτι, απλά ελέγχουμε αριθμούς πρόσθεση αφαίρεση, 

τόσα τα έσοδα, τόσα τα έξοδα τόσα τα νόμιμα παραστατικά των εσόδων, 

τόσα τα νόμιμα παραστατικά των εξόδων, τίποτα άλλο. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πούμε επίσης Παντελή ότι δεν, αυτό που είπε και ο κύριος 

Ξυπολιάς, ότι δεν υπήρχε και ενιαία αρχή πληρωμών πουθενά, δηλαδή εγώ 

ζήτησα στοιχεία από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών δεν υπήρχε καν εγγραφή. 

Δηλαδή πώς να δούμε αν πληρώθηκαν οι καθαρίστριες όπως είπε ο κύριος 

Ξυπολιάς εάν δεν υπάρχει καν εγγραφή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, δηλαδή 

εγώ νομίζω το βασικό μιας επιχείρησης είναι να πληρώνει τους υπαλλήλους 

που έχει μέσα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, τι πιο ξεκάθαρο και τι πιο 

νομότυπο. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Στην αρχή τα χρήματα κατατίθονταν στο λογαριασμό και τα 

πλήρωνε ο Πρόεδρος, προφανώς εφόσον δεν έχουν έρθει οι καθαρίστριες να 

διαμαρτυρηθούν, προφανώς έχουν πληρωθεί, ενδεχομένως να έχουν, 

ενδεχομένως γιατί δεν είχαμε παραστατικά, δεν υπήρχαν, να έχουν πληρωθεί 

και οι κρατήσεις που αφορούσε το ΙΚΑ τους κλπ. Το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς 

δε μπορούμε να βεβαιώσουμε με το στόμα ότι πληρώθηκε κάποιος, γιατί δεν 

έχουμε και το βιβλίο των εσόδων εξόδων έτσι ώστε να δούμε τι απαιτήσεις ή 

τι υποχρεώσεις υπήρχαν προς τις καθαρίστριες ώστε να μπορούμε να 
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στείλουμε μια επιστολή σε αυτές να μας διαβεβαιώσουν αν υπάρχει κάποιο 

χρέος. Κατά συνέπεια και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουμε την Τράπεζα τις καταθέσεις, 

έχουμε τις αναλήψεις από τον Πρόεδρο αλλά το τι έγιναν τα λεφτά, αν 

πληρώθηκαν, αν κόπηκε το νόμιμο παραστατικό, αν πληρώθηκε μέρος αυτών 

αυτό δε μπορούμε να το γνωρίζουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε αν δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις να 

προχωρήσουμε στον κύριο Δήμαρχο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πιο εύκολο είναι να αρχίσουμε εδώ πέρα να λέμε 

διάφορα, να ξαναθυμίσουμε τι έγινε, να ξαναθυμίσουμε ποιος τα έλεγε όλα 

αυτά και γιατί δεν εισακούστηκαν, να ξαναθυμίσουμε όλη την ιστορία. Εγώ θα 

επιμείνω σε τρία πράγματα, σε κάποια πράγματα συγγνώμη. Πρώτον να πω 

ότι ο κύριος Ντάμπος έψαξε πολύ γι αυτή την υπόθεση, και πήρε παραπάνω 

χρόνο απ’ όσο είχαμε κανονίσει στην αρχή διότι σταμάτησε το ποινικό 

υφίσταται. Εμείς κάναμε μία κίνηση στην αρχή γρήγορη για να μπορέσουμε να 

πάμε στο ποινικό όπως έπρεπε, από τη στιγμή που παραγράφηκε το ποινικό 

μέρος πήρε το χρόνο του και έψαξε η αλήθεια είναι με πολύ κόπο γιατί δεν 

έβρισκε παραστατικά κλπ. Να πω το εξής, δεν ψάχνουμε στις ντουλάπες να 

βρούμε τίποτα, δεν ψάχνουμε να βρούμε θύματα, δεν ψάχνουμε να βρούμε 

κακοδιαχειρίσεις που δεν έγιναν, δεν ψάχνουμε τίποτα, ψάχνουμε την αλήθεια 

και σε αυτό επιμένω. Στις ντουλάπες όπως προείπα πριν ψάχνουμε μόνο 

μελέτες για να τις τελειώσουμε, τίποτα άλλο. Πολιτικά το ζήτημα κρίθηκε, 

κρίθηκε στις προηγούμενες εκλογές προφανώς, όμως ουσιαστικά είναι στον 

αέρα. Το ότι έκανε τον έλεγχο ο κύριος Ντάμπος και τον ευχαριστώ πάρα 

πολύ γι αυτή την δουλειά που έχει κάνει, τον ευχαριστούμε, δεν είναι τυχαίο, 

ο κύριος Ντάμπος ήταν συνεργάτης Ορκωτός Λογιστής της προηγούμενης 

Δημοτικής Αρχής, πάει να πει ότι αναγνωρίσαμε ότι κάνει σωστά τη δουλειά 

του πρώτον και ότι θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να τον αλλάξουμε, 

δεύτερον. Αυτό το λέω για να μη νομίζει κάποιος ότι αλλάζουμε πρόσωπα και 

πράγματα για να κάνουμε κάτι άλλο.  

Είχαμε πάει στο δικαστήριο τον κατηγορούμενο με ένα πρόχειρο 

σημείωμα με έναν πρόχειρο έλεγχο όπως χαρακτηριστικά λεγόταν για 78 

χιλιάδες ευρώ, αποτέλεσμα; Πλημμέλημα. Αποτέλεσμα; Παραγραφή, 
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παραγραφή. Όσοι πήγαμε στο δικαστήριο καταλάβαμε τι έγινε, ήρθε ένας 

άνθρωπος και είπε ναι εγώ τα πήρα, εγώ τα πήρα, χαιρετηθήκαμε και φύγαμε. 

Είναι τραγικό, τραγικό. Εάν λοιπόν είχαμε αυτό το έλλειμμα και πηγαίναμε για 

αυτό το έλλειμμα θα πηγαίναμε για κακούργημα και δε θα υπήρχε η 

παραγραφή. Τι θα πετυχαίναμε; Δεν ξέρω. Θα είχαμε όμως το δικαίωμα να 

πετύχουμε κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα και το μέγα λάθος της προηγούμενης 

διοίκησης, ότι πήγαμε με ένα απλό σημείωμα να δικάσουμε κάποιον. Ο κύριος 

Ντάμπος, μάλλον οι Ορκωτοί Λογιστές δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, 

αυτή είναι η δουλειά τους, άρα λοιπόν εμείς  αυτή τη στιγμή θα πηγαίναμε 

εκεί και θα έπρεπε να αποδείξει ο κατηγορούμενος ότι δεν έγινε αυτό. Γιατί 

επιμένω στο ποινικό θα μου πείτε, το αστικό, όχι δεν θέλω να δω κανέναν στη 

φυλακή και ούτε με ενδιαφέρει προσωπικά, σας το λέω ευθέως και ευθαρσώς, 

με ενδιαφέρει ότι λείπουν κάποια χρήματα, πολλά χρήματα από τις Σχολικές 

Επιτροπές. Είπε κάτι πριν ο κύριος Ξυπολιάς σωστό, υπάρχουν κάποια 

παραστατικά που δεν έχουν περαστεί κλπ, κλπ, ναι μπορεί να μην είναι 170 το 

τελικό ποσό όταν θα μπει μέσα κάποιος να ψάξει την ουσία, η Ενιαία Αρχή 

Διαφάνειας ας πούμε αυτή ψάχνει την ουσία δεν ψάχνει μόνο το τυπικό 

μέρος, μπορεί να είναι 20 χιλιάρικα κάτω, 30, 10 δεν ξέρω, όμως λείπουν και 

μας θλίβει όλους αυτό. Εγώ όμως έλεγα το εξής, ότι αν είχε προηγηθεί ο 

ποινικός καταλογισμός ευθυνών σε αυτόν που πραγματικά είναι υπεύθυνος ή 

σε αυτούς που πραγματικά είναι υπεύθυνοι δε θα ζορίζονταν στο αστικό μέρος 

και στον  έλεγχο που θα γίνει από εδώ και πέρα όλα τα μέλη του Δ.Σ και μην 

ακούω τη λογική ότι ας πρόσεχαν τι υπέγραφαν, αν εξαιρέσεις ανθρώπους οι 

οπαίοι είναι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης οι οποίοι ήταν μέσα στα Συμβούλια 

αυτά ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο, είναι δημόσιοι υπόλογοι και 

σε χρηματικά και σε οικονομικά στοιχεία αλλά και στο λόγο τους, όπως ας 

πούμε πχ οι Διευθυντές, οι υπόλοιποι θεωρώ ότι δεν κατάλαβαν καν τι 

ψηφίζουν, γιατί; Γιατί ήταν ο γονέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 

ήταν ένας από τους ανθρώπους που βάλαμε εκεί γιατί έπρεπε να 

συμπληρώσουμε τα 15 άτομα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να 

προσφέρει και του είπαμε μπες στη Σχολική Επιτροπή να βοηθήσεις και δεν 

έμεινε στη λεπτομέρεια ότι υπέγραψε εκείνη την ώρα ότι είδε όλα τα 
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παραστατικά, είδε όλα τα τιμολόγια, είδε όλο τον απολογισμό και είναι όλα 

καλώς γινόμενα. Θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά όμως εάν τότε που 

ξεκινήσαμε το 2016 να περάσουμε σωρηδόν απολογισμούς από το 2011 

περιμέναμε τον έλεγχο, γιατί αυτό είχαμε προτείνει τότε ως αντιπολίτευση να 

περιμένουμε τον έλεγχο και αφού καθυστερήσαμε πέντε χρόνια ας 

καθυστερήσουμε και δυο χρόνια ακόμα. Τώρα τα πράγματα μπλέκουν και 

μπλέκουν πολύ. Νομίζω ότι το λάθος να μην αναθέσουμε σε Ορκωτούς ή σε 

λογιστές έστω όπως κάναμε στη ΔΕΥΑ να υπενθυμίσω τότε που έγινε η 

κλοπή, να μας βγάλουν ένα πόρισμα που θα υπογράψουν από κάτω είναι το 

μεγαλύτερο λάθος που έχουμε κάνει σε αυτή , τη διαδρομή και αποδεικνύεται 

τώρα. Εγώ προσωπικά έπεσα από τα σύννεφα με το ποσό, έπεσα από τα 

σύννεφα εγώ προσωπικά. Δεν θα κατηγορήσω ποτέ άνθρωπο για να πάω στο 

προηγούμενο, που έκανε λάθος διαδικαστικό ή διαχειριστικό και δεν έβαλε τα 

λεφτά στην τσέπη, εγώ σαν άνθρωπος, να μπορεί να έχει κάνει λάθος εντάξει, 

αυτό που είπε και ο κύριος Ξυπολιάς με την ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αυτά, υπήρχαν 

αυτά τα θέματα, ξέρετε όμως τι μας είπε  όταν μας κάλεσε η Επίτροπος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον κύριο Οψιμούλη πριν δέκα μέρες; Τη ρώτησα για 

κάποια απ΄ αυτά που τα είχαμε συζητήσει πάλι και μου λέει εγγράφως έχετε 

κάτι; Μπλοκ, τελειώσαμε. Εγγράφως έχουμε κάτι; Όχι. Ο Φώτης ο Σχινάς για 

να θυμίσω παλαιότερη Δημοτική Αρχή φώναζε στο Δημοτικό Συμβούλιο κακώς 

γίνεται αυτή η διαχείριση με αυτόν τον τρόπο από τις Σχολικές Επιτροπές και 

η σύζυγός του ήταν Διευθύντρια στο σχολείο. Η ενημέρωση η προφορική 

πιθανόν που είχε τότε ο Δήμαρχος αλλά μπορεί και κάποιοι από εμάς ήταν ότι 

είναι δαιδαλώδες το σύστημα των Σχολικών Επιτροπών ότι και να γίνει το 

θέμα είναι να μην έχουμε ελλείμματα. Φτάσαμε τώρα να έχουμε ελλείμματα 

και να βρεθούν υπόλογοι και για τον τρόπο που διαχειρίζονταν χρήματα οι 

Διευθυντές, οι Διευθυντές που έκαναν τους λογιστές, οι Διευθυντές που 

έπρεπε αν κάνουν την οικονομική διαχείριση, οι Διευθυντές που έπρεπε να 

κρατήσουν καβάτζα χρήματα για να μην τους τύχει η στραβή, ενώ τελικά 

ήταν λάθος όλη αυτή η ιστορία. Δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος ο δικός μας μόνο, 

γινόταν αυτό σε αρκετούς Δήμους και το γνωρίζετε και εδώ στην Αργολίδα. 

Όμως δεν ξεχνώ και τον πόλεμο που δέχτηκε ο Φώτης ο Οψιμούλης όταν το 
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άλλαξε αυτό το σύστημα και είπε ότι πλέον θα διαχειρίζεται η Σχολική 

Επιτροπή γιατί έτσι πρέπει, τα χρήματα. Μην το ξεχνάμε. Αναγκάστηκε να 

φέρει τον οικονομικό μας σύμβουλο τον εξωτερικό μας συνεργάτη μαζί για να 

επεξηγεί κάθε φορά το νόμο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τα σχολεία 

ότι έχουν ζητήσει να τα έχουν πάρει όλα και να έχει και ένα απόθεμα που 

ξεπερνάει τις 70 χιλιάδες και μας λείπουν και χρήματα πάνω από 100, εγώ δε 

λέω 170, λέω πάνω από 100 χιλιάδες ή θα πω 170 ότι είναι το έλλειμμα που 

βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς αυτό που με προβληματίζει είναι τι θα 

κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς που δεν έφταιγαν και θέλω εδώ να 

γίνουμε μια γροθιά όλοι. Κάποιοι άνθρωποι της προηγούμενης Διοίκησης 

επέλεξαν ανάμεσα στο συνεργάτη τους και τα μέλη του Δ.Σ του Νομικού 

Προσώπου το συνεργάτη τους, ξεκάθαρα έγινε αυτό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να 

γίνουμε εμείς μια γροθιά και να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα τους 

υποστηρίξουμε νομικά και ουσιαστικά. Ήδη έχω μιλήσει με δικηγόρο στην 

Αθήνα, άνθρωπο  που ειδικεύεται στο ειδικό ποινικό για να δούμε αν μπορεί 

να γίνει αναψηλάφηση της δίκης. Θεωρώ κρίσιμο σημείο να υπάρξει ποινική 

δίκη γιατί θα καταδείξει αυτόν ή αυτούς που ήταν οι κύριοι υπεύθυνης της 

πράξης. Άρα λοιπόν δε θα πρέπει μετά να καταλογιστεί σε κανέναν ποσό που 

δεν έχει την ευθύνη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το Δημόσιο έτσι δουλεύει και το 

ξέρετε καλά, το Δημόσιο λοιπόν θα πάει σε αυτούς που είναι στο Δ.Σ και θα 

καταλογίσει καθ’ ολοκληρία το ποσό και θα το πάρει απ’ όποιον τα έχει. Τι θα 

πούμε λοιπόν σε πέντε χρόνια στον αγρότη ή στο Διευθυντή του σχολείου ή 

στο Γιάννη τον Ξυπολιά που πέρα από αιρετός είναι επιχειρηματίας, όταν του 

κατασχέσουν το λογαριασμό του και του πουν μετά πήγαινε πάρ’ τα από το 

Χρόνη. Πρέπει λοιπόν να φανεί με τρόπο σοβαρό και νομικά καλυμμένο ποιοι 

είναι αυτοί ή ποιος είναι αυτός που έκανε αυτή την πράξη και να πέσει επάνω 

του. Εγώ λοιπόν καλώ εδώ όλους σας και θεωρώ ότι είστε σύμφωνοι και με 

τον κύριο Τσιλογιάννη γενικώς που έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Γαλάνη 

έχουμε μια εικόνα, να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς μαζί, δηλαδή να 

τους βάλουμε σε μια ομάδα και μαζί να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Το 

πόρισμα να ξέρετε ότι θα κοινοποιηθεί στις Σχολικές Επιτροπές γιατί; Γιατί 

εμείς είπαμε να γίνει, εμείς το παραλαμβάνουμε το δίνουμε στις Σχολικές, 
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καλώ τις Σχολικές Επιτροπές να το στείλουν όπως και εμείς στον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου της Αργολίδας, στην Επίτροπο, στην Αποκεντρωμένη 

και στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας όπως θα κάνουμε και εμείς για να μην κριθεί, 

ας πάει δυο φορές, να μην κριθεί ότι το έστειλε αναρμόδιο όργανο, γιατί είναι 

νομικό πρόσωπο οι σχολικές επιτροπές και διίστανται οι απόψεις αν πρέπει να 

το στείλουν οι Σχολικές Επιτροπές ή ο Δήμος. Ακόμα δεν μας το έχει 

απαντήσει κάποιος. Ας το στείλουμε και οι δύο. Να φέρουμε ξεκάθαρα ζήτημα 

αναψηλάφησης της δίκης του ποινικού μέρους με αυτό το πόρισμα που 

έχουμε στα χέρια μας, εγώ προσωπικά θα πάω για μάρτυρας και θα πω ότι 

αυτοί οι άνθρωποι παραπλανήθηκαν ή δεν γνώριζαν, δεν ξέρω αν θα πετύχω 

κάτι όμως έχει σημασία και θα καλέσω και όλους να το κάνουν αυτό, και από 

εδώ να πούμε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές από κανέναν και σε 

αυτή τη Δημοτική Αρχή που είναι τώρα στο Δήμο Επιδαύρου δεν χωράνε 

τέτοια πράγματα. Δε θα συζητάμε αν θα έρθει ελεγκτικός μηχανισμός να μας 

ελέγξει, δε θα συζητάμε αν θα πρέπει να κοινοποιήσουμε ή όχι κάπου κάτι. 

Όποιος σκεφτεί τολμήσει και διανοηθεί να βάλει το χέρι στο βάζο με το μέλι 

θα του  το κόψω, ξεκάθαρα και όμορφα. Δυστυχώς στεναχωριέμαι πολύ γιατί 

πέρα από αιρετοί εδώ όλοι γνωριζόμαστε καλά και υπάρχουν και προσωπικές 

σχέσεις, και δε μιλώ για τους υπόλοιπους μιλώ για εμάς που είμαστε εδώ και 

στεναχωριέμαι γιατί μπλέκουμε όλοι σε αυτή την ιστορία και κάποιοι πιο 

παλιοί, αλλά δυστυχώς μπλέκουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με 

τα κοινά και μπήκαν να βοηθήσουν απλά μία Επιτροπή που πήγαιναν τα παιδιά 

τους σχολείο. Δε θέλω να πω κάτι άλλο, θέλω να πω μόνο ότι η πολιτική 

ευθύνη της καθυστέρησης του προβλήματος έχει ονοματεπώνυμο, πρέπει να 

παρθεί, έχει παρθεί μάλλον, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσει η προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή ότι έκανε λάθος εκεί, έκανε λάθος σε αυτό το κομμάτι και να 

πάμε όλοι μαζί παρακάτω, να προστατεύσουμε τα μέλη που δεν έχουν καμία 

σχέση και τους Διευθυντές των σχολείων που έκαναν τους λογιστές χωρίς να 

γνωρίζουν. Έχουμε πάρει απόφαση να συνεχιστεί ο έλεγχος για το ’16-’19 δεν 

έχει ανατεθεί πουθενά, δεν υπάρχει ένδειξη το λέω επίσημα για κάτι μεμπτό, 

κατανοείτε τι σας λέω, όμως θα συνεχιστεί να κλείσει όλο αυτό το κομμάτι και 

για τους ανθρώπους που ήταν εκεί και για εμάς που είμαστε εδώ και 
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ψηφίζουμε. Επίσης να πω ότι οι απολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών είναι 

ευθύνη του Διοικητικό Συμβούλιο,  ότι έχει και να έχει ψηφίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο δεν έχει ευθύνη και αυτό είναι επίσημο από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

μας το είπαν και προχωράει. Βοήθησε ότι οι αρχές πλέον ελέγχων είναι στην 

Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, βοηθάει αυτό πάρα πολύ γιατί είναι ένας ο ελεγκτικός 

μηχανισμός, ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν διάσπαρτοι ελεγκτικοί 

μηχανισμοί οι οποίο τελικά δεν ήρθαν ποτέ, δεν ήρθαν ποτέ, αυτό είναι 

πραγματικότητα. Θα ισχυριστεί και ο κύριος Ξυπολιάς και ο προηγούμενος 

Δήμαρχος  ότι εμείς τους καλέσαμε και να σας πω κάτι αυτό έγινε, τους 

κάλεσαν, δεν ήρθαν ποτέ. Εμείς όμως έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί και να 

έχουμε πάει σε έναν έλεγχο με Ορκωτό ή με Λογιστή, ο λογιστής δεν θα έβαζε 

την υπογραφή του βέβαια το ξέρετε καλά, ο ορκωτός όμως θα την έβαζε και 

να ήμαστε τώρα καβάλα στο άλογο που λέμε και όχι με το κεφάλι σκυμμένο. 

Καλώ λοιπόν να παραλάβετε το πόρισμα, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε δεν 

το κλείνω το θέμα απλά λέω ότι καλό είναι να παραλάβουμε όλοι το πόρισμα, 

να παραλάβετε το πόρισμα εσείς και να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα που 

σας είπα, με το κυριότερο να προσπαθήσουμε να γίνει αναψηλάφηση του 

ποινικού μέρους γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το αστικό εννοείται ότι 

προχωράει το είχαμε αναθέσει τότε και στη δικηγόρο που είχε χειριστεί την 

υπόθεση την κυρία Θωμοπούλου η οποία επιτέλεσε σοβαρά το έργο της στο 

ποινικό μέρος, προσπάθησε εκεί να σώσει την παρτίδα, δεν γινόταν δυστυχώς. 

Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποιος που 

θέλει να τοποθετηθεί; Ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος. 

Να πω ότι παρούσα από την αρχή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος 

είναι και ο κύριος Γαλάνης Κωνσταντίνος. Είπαμε λοιπόν ο κύριος 

Τσιλογιάννης, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, ο κύριος Ντάμπος κάτι θέλει να 

πει, αυτοί. Κύριε Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να πει ο κύριος Ντάμπος για να τοποθετηθούμε και να 

κλείσουμε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ντάμπος. 
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κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο Δήμαρχος ότι όντως 

μας είχε ανατεθεί πριν από ένα χρόνο περίπου να κάνουμε τον έλεγχο, μήπως 

προλαβαίναμε το ποινικό κομμάτι, δυστυχώς ήταν αδύνατον γιατί δε 

μπορούσαμε να έχουμε απαντήσεις από τις τράπεζες τις οποίες ενοχλήσαμε 

πάρα πολλές φορές ειδικά η ΑΤΕ να φανταστείτε την επιστολή της την πήραμε 

πριν ένα μήνα μου την έστειλε ο κύριος Οψιμούλης για τις χρήσεις ’11 έως ’13 

και από τα μέσα του ’13 και μετά 21/6 αν θυμάμαι καλά, είχε μπει η καινούρια 

τράπεζα η EUROBANK οπότε ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Εάν 

δεν είχαμε πάρει τις επιστολές από τις τράπεζες δε θα μπορούσαμε να είχαμε 

καν γράψει αυτή την έκθεση, δεν υπήρχε δυνατότητα, δεν υπήρχε τίποτα, 

διαχειριστικά αν θέλετε να το πω έτσι απλά υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος   

διαχειρίζονταν κάποια χρήματα έτσι απλά, τα έπαιρνε τα έδινε, πού πήγαιναν, 

πώς πήγαιναν, τι τηρούνταν δεν υπήρχε κανένα μα κανένα στοιχείο, κανένα 

μα κανένα στοιχείο δυστυχώς. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι από το ’16 και 

μετά μπαίνει μία τάξη γιατί από τη στιγμή που τηρούνται βιβλία είναι δύσκολο 

να αποκρυφτούν κάποια πράγματα, βέβαια εντάξει ένας επικείμενος έλεγχος 

θα σας το έδειχνε αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, να ξαναπώ ότι το έλλειμμα 

με απόλυτους αριθμούς είναι αυτό, γιατί δε μπορεί να είναι κάτι άλλο, αυτά 

είναι τα παραστατικά που βρήκαμε. Για να καταλάβετε βρίσκαμε και χαρτάκια 

τέτοιου τύπου τα οποία είναι Εθνικό Καποδιστριακό  για να καταλάβετε 

προχειρότητες, τα οποία τα έχουμε πάρει από τη Νέα Επίδαυρο φωτοτυπίες, 

σχεδόν δεν υπήρχε τίποτα. Πάρα πολύ λίγοι απολογισμοί απ’ τα Λύκεια, 

ενδεχομένως να τα έδιναν οι Λυκειάρχες δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό και 

από τα Δημοτικά απλά δεν αρχειοθετούνταν όπως θα έπρεπε. Αυτά έχω να 

σας πω, αν θέλετε ένα με ρωτήσετε κάτι άλλο ευχαρίστως να σας απαντήσω. 

Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κύριος Τσιλογιάννης. Έχει ζητήσει το λόγο και 

η κυρία Σμυρλή νομίζω, έτσι; Κύριε Τσιλογιάννη έχετε το λόγο.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα τοποθετηθώ αλλά θέλω να πω δυο κουβέντες 

πριν γιατί όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος ωραία και καλά είναι για τις εκλογές 

όμως. Τώρα έχουμε ένα πόρισμα εδώ Ορκωτών έκτακτου διαχειριστικού 

ελέγχου, όπως προτείναμε και για τη Δημοτική Επιχείρηση γιατί έτσι προέκυψε 
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πέρα από το ποινικό και τα δικαστήρια. Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης προκαλέσαμε να γίνει έκτακτος διαχειριστικός με αφορμή την 

υπόθεση Παπαργύρη πέρσι και έτσι περιμένουμε ακόμα να δούμε πότε θα 

οριστεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος, εκτός από τους τακτικούς ελέγχους. 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο πήρε απόφαση για όλα τα νομικά πρόσωπα και το 

Δήμο φτάσαμε μόνο για τις Σχολικές Επιτροπές, ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι 

ενέργειες, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε το δημόσιο 

συμφέρον με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό τι σημαίνει; Ποινικό, αγωγή όταν 

διαπιστωθεί τεκμηριωμένα, να κοινοποιήσουμε τις αναφορές μας στα 

ελεγκτικά και εποπτικά όργανα της Αυτοδιοίκησης που είναι η Επίτροπος και η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να είμαστε ήσυχοι ότι έχουμε κάνει το παν 

προκειμένου να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Τώρα είμαστε μπροστά 

σε ένα πόρισμα, εμείς το παραλαμβάνουμε και το κοινοποιούμε όπως είπε ο 

Δήμαρχος στην εποπτεύουσα αρχή και στα ελεγκτικά όργανα των νομικών 

προσώπων των Δήμων που είναι η Επίτροπος. Και ακόμα συμπληρωματικά 

έχουν μαζευτεί οι υπηρεσίες εκεί οι οικονομικές που ψάχνουν η Ανεξάρτητη 

Αρχή Διαφάνειας, πιστεύω ότι θα το κάνει και η Εποπτεύουσα η αρχή και η 

Επίτροπος θα τα κάνουν όλα. Άρα παραλαμβάνουμε και κοινοποιούμε, αυτή 

είναι η θέση μας.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ θέλω να πω ότι λυπάμαι πρώτα πρώτα που 

τον Οκτώβριο του ’19 παίρνοντας την απόφαση είχαμε ζητήσει ο έλεγχος 

αυτός να προχωρήσει μέχρι και το ’19, κάτι που σήμερα ο Δήμαρχος πριν από 

λίγο συμφώνησε και αυτός ότι εκεί πρέπει να πάμε. Ξέραμε όλοι γιατί είμαστε 

μία πολύ μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι μόνο η σχέση 

μας μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, είναι και έξω στη αγορά και στο 

επαγγελματικό κομμάτι και στο οικογενειακό και στο φιλικό, δυστυχώς όμως η 

κακοδιαχείριση, δεν ξέρουμε περί υπεξαιρέσεων όπως είπε και ο κύριος 

Ξυπολιάς, δε μπορεί να μας το πει βεβαίως και ο κύριος Ντάμπος είναι 

αδύνατον, ήταν σε κακουργηματικό βαθμό. Είδαμε πριν λίγο χαρτάκια 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Καποδιστριακό Νοσοκομείο, δεν ξέρω 

ποιο Καποδιστριακό απ’ όλα ήταν. Ναι στην παραλαβή του πορίσματος, δε 
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λέμε όχι, ναι στην επέκταση όπως πρότεινε και ο Δήμαρχος να πάμε μέχρι το 

2019 να τελειώνουμε προστατεύοντας τους ανθρώπους γιατί απ’ αύριο το 

πρωί να ξέρουμε και κάτι, μη δεχτούμε σωρεία παραιτήσεων ανθρώπων που 

τους βάλαμε εμείς εκεί, οι γνωστοί άνθρωποι των ψηφοδελτίων ή οτιδήποτε 

και μας πει κύριοι γεια σας, εμείς  σε αυτό να μην εκφραστώ, δεν υπάρχει 

περίπτωση να κάτσουμε , γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δυστυχώς 

φτάσαμε να λέμε ένα νούμερο στον αέρα να είναι ένα απλό πλημμέλημα, να 

φτάνουμε εδώ που φτάνουμε σε όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος δεν είμαι 

αντίθετος, συμφωνώ μαζί του. Ο 8440 που πολλές φορές αναφέρθηκε γιατί 

είχα παρακολουθήσει αρκετά Δημοτικά Συμβούλια, είχα βγει προσωπικά και με 

δελτίο τύπου και έλεγα περάσατε σε μία νύχτα 11 χρόνια και αναλογούσε 

κάπου ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα για το καθένα. Λυπάμαι για όλη αυτή 

την επιβεβαίωση, μακάρι να είχα βγει και εγώ ψεύτης. Ναι στην παραλαβή, ναι 

στην προώθηση και από τις Σχολικές Επιτροπές αλλά και από το Δήμο μιλάω 

ως Δημοτικός Σύμβουλος στην Επιτροπή Διαφάνειας ή οπουδήποτε και στο 

κομμάτι του αναψηλαφισμού της δίκης θεωρώ ότι θα πρέπει να το πάμε και 

λίγο πιο ψηλά, έξω από έναν καλό δικηγόρο να δούμε και το πολιτικό κομμάτι 

πόσο μπορεί να μας βοηθήσει όχι για να εκδικηθούμε κάποιους ανθρώπους, 

για να προστατεύσουμε κάποιους ανθρώπους. Να προστατεύσουμε 

Διευθυντές, να προστατεύσουμε όλον αυτόν τον κόσμο που σας λέω, φοβάμαι 

ότι αύριο το πρωί γιατί έχω κάποιες ενδείξεις ότι θα δεχτούμε σωρεία 

παραιτήσεων και δε θα μπορούμε να διοικήσουμε οι Σχολικές Επιτροπές θα 

μπλοκάρουν δε θα έρχεται κανένας να κάνει το μέλος του Δ.Σ, δυστυχώς. Και 

με την ευκαιρία και  όλη αυτή μία πρόσφατη οδηγία η οποία μπήκε σε 

λειτουργία, το λέω και να το δούμε κύριε Δήμαρχε από αύριο, να πάμε σε ένα 

ISO 37001 αυτό που σιγά σιγά μπαίνει στους Δήμους και είναι το πρότυπο 

σύστημα διαχείρισης κατά της κακοδιαχείρισης και της γενικότερης σπατάλης 

του χρήματος στο Δημόσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για πολλοστή φορά 

λυπούμαι γιατί επιβεβαιωνόμαστε σε αυτά που φωνάζαμε κάποτε. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει και η κυρία Σμυρλή. 

κ. ΣΜΥΡΛΗ: Εγώ έχω καλυφθεί απ’ όλους τους προηγούμενους, θέλω μόνο 

να πω ότι είναι εκπληκτικά θλιβερό το ποσό που ανακοινώθηκε, ότι σε καμία 
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περίπτωση η παράταξη του Τάσου του Χρόνη που τυχαίνει να προέρχομαι από 

εκείνη από την προηγούμενη 5ετία που ήμαστε μαζί στην Αντιπολίτευση και 

είχε διαπιστωθεί το πρόβλημα ποτέ δεν το θεωρούσε νίκη αυτό, είναι ήττα για 

την αυτοδιοίκηση το αποτέλεσμα και δεν πρέπει να αφήνουμε περιθώρια σε 

κανέναν να μας δίνει τέτοιες λύπες. Είναι απαράδεκτο να φτάνουμε να λείπουν 

175 χιλιάδες ευρώ από τα παιδιά μας, την ώρα που γίνονται τόσοι αγώνες για 

να κερδίσουμε πράγματα. Δεν είναι νίκη, είναι ήττα, θα προχωρήσουμε να 

δούμε μήπως μπορούμε αποτελεσματικά να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και 

επίσης δηλώνω και εγώ σύσσωμα υπέρ του Δημάρχου στο να υπερασπιστούμε 

τους ανθρώπους των Σχολικών Επιτροπών που μας ακούνε τώρα κάποιοι από 

τα μέλη ίσως ότι θα είμαστε μαζί τους και δε θα αφήσουμε να αναδειχθεί 

κανένα άδικο εις βάρος τους. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα ήθελε κύριε Οικονόμου ως Αντιπρόεδρος να πάρω και εγώ 

λίγο το λόγο να τοποθετηθώ επί του συγκεκριμένου ως Πρόεδρος των 

Σχολικών Επιτροπών. Να πω λοιπόν ότι σαφώς ζητούμε να επιστραφούν τα 

χρήματα αυτά πίσω. Είναι χρήματα, για να γνωρίζει ο κόσμος γιατί δεν ξέρει, 

ακούει Σχολικές Επιτροπές και σου λέει αυτοί τι χρήματα διαχειρίζονται, η 

επιχορήγηση η οποία παίρνουν οι Σχολικές Επιτροπές είναι περίπου 100 με 110 

χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, άρα μιλάμε για περίπου δύο χρόνια από το ’11 λέω 

και μετά. Σαφώς λοιπόν και θέλουμε να επιστραφούν πίσω τα χρήματα αυτά 

γιατί είναι χρήματα των παιδιών μας, δεν είναι χρήματα ούτε δικά μου ούτε 

κανενός άλλου. Να αποδοθούν ευθύνες μόνο σε αυτούς που πήραν τα 

χρήματα, όποιοι κι αν είναι αυτοί είτε αν αυτός ήταν Πρόεδρος είτε αν ήταν ο 

οικονομικός διαχειριστής, είτε ο αναπληρωτής του. Προφανώς οι Διευθυντές, 

εδώ θέλω λίγο να μείνουμε, δεν είχαν μεγάλη ευθύνη, ίσως και δεν είχαν 

καμία ευθύνη, ειδικά Διευθυντές σε μικρά σχολεία τα οποία ούτε καν είχαν 

λόγο να είναι στις Σχολικές Επιτροπές, δεν παρευρίσκεται κανένας τους στις 

Σχολικές Επιτροπές… 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόεδρε μην επεκτείνεσαι σε αυτά, έτσι αν έκαναν ή αν 

δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας πείτε εσείς τι θα πούμε; Είναι δυνατόν στον 

πρόεδρο; Έλεος δηλαδή, θεσμικά λάθος. 
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 

κ……….: Νομίζω ότι ο κύριος Τσιλογιάννης δεν έχει καταλάβει τη 

σοβαρότητα και… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κύριε Τσιλογιάννη προφανώς σας έχω σεβαστεί σας έχω 

αφήσει να μιλήσετε παραπάνω από το χρόνο που σας αντιστοιχεί, οπότε 

αφήστε με να πω και εγώ ή από εκεί και πέρα ο ….ας κρίνει, εσείς κρίνετε ότι 

είμαι λάθος, άλλωστε δε σας ζήτησα και την άποψή σας να μου την πείτε.  

 Να αποδοθούν λοιπόν ευθύνες μόνο σε αυτούς που τις έχουν, οι 

Διευθυντές δεν βρίσκονται μέσα στα Συμβούλια κύριε Τσιλογιάννη, δυστυχώς 

και το λέω δυστυχώς δεν βρίσκονται, δεν ξέρουν τι αποφάσεις έχουν παρθεί 

δεν έχουν.., απλά τους δίνονται κάποια χρήματα και αυτά είναι να 

διαχειριστούν. Ευτυχώς που έκαναν μέχρι τότε, μέχρι και πριν από ένα χρόνο 

δικούς τους απολογισμούς και αυτό θα τους δικαιώσει στο τέλος, γιατί έκαναν 

τους δικούς τους απολογισμούς. Θα στηρίξω και εγώ λοιπόν όλους τους 

Διευθυντές όσο κι αν μπορούμε και αυτό που ζητάμε είναι να επιστραφούν τα 

χρήματα και το λέω για πολλοστή φορά είναι δύο χρονιές περίπου. Ευχαριστώ 

κύριε Αντιπρόεδρε.  

 Να προχωρήσω επίσης να πω τώρα ότι …. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω να κλείσω λίγο. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Ντάμπο, και ο κύριος 

Δήμαρχος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω να κλείσω λοιπόν, να πω ότι προεκλογικούς 

λόγους βγάλαμε στις εκλογές εμείς, καταλαβαίνω τη θέση σας πραγματικά 

έχετε μέσα στο ψηφοδέλτιό σας αυτούς που ήταν τότε υπεύθυνοι για όλα 

αυτά που έγιναν, ανθρώπους που ήταν μέσα για τη διαχείριση, όχι για την 

πράξη, για τη διαχείριση και πρέπει να τους καλύψετε. Εγώ στη θέση σας 

όμως θα προσπαθούσα να καλύψω το συμμαθητή μου τον Αντρέα  το Σαρρή 

που πρώτη φορά ασχολήθηκε, τον Ιούλιο το Λαλιώτη, το Γιώργο το Βερδελή 

και όλα αυτά τα παιδιά που μπήκαν στη διαδικασία των εκλογών για να 

βοηθήσουν τον τόπο, εκεί πάω. Πάρτε θέση μακριά από όλα αυτά για να πάμε 

ένα βήμα παραπέρα ξεκάθαροι όπως έκανε ο κύριος Γαλάνης, ξεκάθαρη θέση 
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και αφήστε τα προεκλογικά κλπ, εμείς τα προεκλογικά τα είπαμε στις εκλογές 

και τα λύσαμε στις εκλογές.  

 Όσον αφορά κύριε Γαλάνη τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών εγώ θέλω 

να πω το εξής, κανείς δεν έχει να φοβάται τίποτα αν όλα γίνονται σύννομα. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχει βοήθεια και από εξωτερικό λογιστή στο πλαίσιο των 

Σχολικών Επιτροπών πάντα, γιατί υπήρχε και πριν λογιστής όμως δεν είχε 

αντικείμενο αν το δούμε αντικειμενικά διότι όλη την οικονομική διαχείριση την 

έκαναν τα σχολεία μόνα τους, οι μονάδες. Άρα λοιπόν τώρα υπάρχει βοηθός 

εξωτερικός, υπάρχει μία πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα των Σχολικών 

Επιτροπών σε όλα τα επίπεδα και είμαστε σίγουροι ότι οποτεδήποτε χρειαστεί 

να γίνει έλεγχος και σε αυτή τη δημοτική θητεία, γιατί πρέπει να γίνεται 

έλεγχος δεν είμαστε αρνητικοί, τουλάχιστον θα βρουν τα στοιχεία όλα αυτό 

που ψάχναμε εμείς και θα φτάσουν σε συμπεράσματα. Δε θέλω να πω κάτι 

άλλο και δεν το πάω κάπου αλλού πολιτικά ή σε κάποια άλλη λογική, εάν 

ήθελα ξέρετε ότι μπορούσα να μιλάμε εδώ πέρα πολλές ώρες, το πάω μόνο 

στην ουσία και η ουσία είναι αυτό που σας είπα από εδώ και πέρα τέτοιες 

συμπεριφορές πρέπει να κόβονται από τη ρίζα την ώρα που  γίνονται, από τη 

ρίζα και το δεύτερο ότι θα πρέπει να βάλουμε πλάτη και να πάρουμε 

αποφάσεις,  εδώ θα είμαστε σαν Συμβούλιο, να πάρουμε αποφάσεις να 

βοηθήσουμε τα μέλη αυτών των Επιτροπών που έμπλεξαν άδικα, άδικα.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Κύριε Δήμαρχε δεν διαφωνώ, αν από απόψε και 

κάποιοι που μας βλέπουν δεν καταλάβουν ότι εμείς οι 21 και εσύ  22 δεν 

παίζουμε πολιτικά παιχνίδια να ξέρεις ότι δε θα τους βρούμε αύριο το πρωί 

στις θέσεις τους, θα έχουμε πρόβλημα διοίκησης. Εγώ το λέω επειδή δεν ξέρω 

ποιοι μας βλέπουν, μακάρι να μας βλέπουν όλοι στο Δήμο μας, αυτό που λες 

και εσύ. Απλά θα πρέπει να το καταλάβουν και όχι απλά να τους το λέμε. 

Άλλαξε η δημοτική αρχή άλλαξε το τρόπος διοίκησης άλλαξε ο τρόπος 

συμπεριφοράς, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη διακοπή. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη είπε κάτι ο Δήμαρχος επί προσωπικού; Δεν 

σας ακούω. Δεν σας ακούμε.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα με ακούτε; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι επί προσωπικού φαντάζομαι. 
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κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ξεκάθαρη θέση ζήτησε, θα τοποθετηθούμε στην 

ξεκάθαρη θέση, γιατί να μας μεταφράζει ο Δήμαρχος σε ποια θέση 

βρισκόμαστε εμείς και οι συνεργάτες κλπ συγκεκριμένα, βεβαίως να είναι 

ξεκάθαρη η θέση μας αυτό μου ζήτησε ο Δήμαρχος, δεν πρέπει να την πω; 

Έχω το λόγο; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως αλλά νομίζω τοποθετηθήκατε, δεν τοποθετηθήκατε; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εκ των υστέρων μου ζήτησε ξεκάθαρη θέση, γιατί 

μάλλον δεν την κατάλαβε, τη μετέφρασε ο ίδιος όπως ήθελε. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία σας ακούμε έχετε δύο λεπτά. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τοποθετούμε. Μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα, 

παραλαβή του πορίσματος και στις ελεγκτικές υπηρεσίες, στα αρμόδια όργανα 

Αποκεντρωμένη και Επίτροπο, δεν έχουμε.., εμείς ζητήσαμε μέχρι το ’19 αν 

θυμάστε καλά να γίνει ο έλεγχος και κυρίως αφορμή ήταν ο έκτακτος 

διαχειριστικός έλεγχος στη Δημοτική Επιχείρηση και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν 

απαντάει ο Δήμαρχος. Τελειώσαμε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείνουμε λοιπόν μετά και την ξεκάθαρη θέση του κυρίου 

Τσιλογιάννη, αφού ήθελε να απολογηθεί καλά κάνει κα έχει απολογητικό 

ύφος, έτσι πρέπει μερικές φορές, αλλά ας βγάλουμε το συμπέρασμα μόνο και 

να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα και να βγει αυτό που είπε και ο κύριος 

Γαλάνης ότι είμαστε σταθεροί όλοι απέναντι σε αυτές τις πρακτικές και όλα τα 

υπόλοιπα που είπαμε για το συγκεκριμένο ν τα τηρήσουμε και να φτάσουμε 

εκεί που πρέπει. Όχι μόνο λόγια, ο κόσμος θα μας δείχνει με το δάχτυλο σε 

λίγο και εμάς ακόμα που δεν έχουμε εμπλοκή θα μας δείχνει με το δάχτυλο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνοντας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ντάμπο, να 

πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην πιστεύουμε στις Σχολικές Επιτροπές, 

διαχειριστικό μπορεί να γίνει όποτε θέλετε ο έλεγχος, όλα τα μέλη είναι 

ενήμερα για το τι γίνεται καθημερινά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ντάμπο 

που ήταν απόψε μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να ευχαριστήσω και τον κύριο 

Δήμαρχο και τον κύριο Πρόεδρο των Σχολικών Επιτροπών για την 

εμπιστοσύνη να κάνουμε το διαχειριστικό έλεγχο, να είστε σίγουροι ότι 

κανένας Ορκωτός επαγγελματικά δε θα έβαζε την υπογραφή του σε μία 
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έκθεση και κυρίως σε ένα διαχειριστικό έλεγχο προκειμένου να εξυπηρετήσει 

το παραμικρό, αυτά είναι μακριά από εμάς, πολύ μακριά. Εύχομαι να βρει 

καλύτερο δρόμο η Σχολική Επιτροπή και απ’ ότι φαίνεται από το ’16 και μετά 

ξεκινάνε καλύτερα πράγματα, γιατί όντως όλα αυτά τα χρήματα αφορούν τα 

παιδιά μας, τα παιδιά σας και δεν είναι ωραίο να συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ 

πάρα  πολύ για την εμπιστοσύνη και όσους με βοήθησαν για την σύνταξη της 

έκθεσης. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, υπέρ της παραλαβής 

του πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν έκτακτο 

διαχειριστικό έλεγχο στα ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου” και “Σχολική Επιτροπή 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου, 

τάσσονται; Νομίζω ότι  είναι ομόφωνο έτσι; είναι ομόφωνο. Ομόφωνα λοιπόν 

όλοι.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εφόσον η παραλαβή συνοδεύεται και με την πρόταση 

για κοινοποίηση του πορίσματος.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπαμε αυτό κύριε Τσιλογιάννη, επαναλαμβάνετε τα ίδια 

όμως. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στην απόφαση όμως να είναι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 2ο θέμα το οποίο με βάση την πρόσκληση 

ήταν το 1ο θέμα, έγινε είπαμε αλλαγή. 1η Τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2021.  

 Σύμφωνα με σας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 208 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), σας συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 191 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4623/19, ορίζονται τα 

εξής: “Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο 
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τεχνικό πρόγραμμα. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος 

επιτρέπεται μόνο ύστερα από  αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου.”  

Με την 139/20-11-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε το 

τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021 Δήμου Επιδαύρου και ελέγχθηκε ως σας την 

νομιμότητα με την 228845/23-12-2020 απόφαση του Συντονιστή σας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου. 

Με την 149/22-12-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός Δήμου Επιδαύρου οικ. έτους 2021, ελέγχθηκε ως σας την 

νομιμότητα με την 18071/2-2-2021 απόφαση του Συντονιστή σας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου, στο 

αποφασιστικό μέρος σας οποίας αναγράφεται η εντολή να προβούμε άμεσα 

στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2021 ώστε αυτό να είναι 

σύμφωνο  με σας αντίστοιχες εγγραφές του προϋπολογισμού σας ΚΑ εξόδων. 

Η τροποποίηση έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 “Η εκτελεστική 

επιτροπή ασκεί σας ακόλουθες αρμοδιότητες: γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο 

δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη 

σας υλοποίησής του.”  

Η εκτελεστική επιτροπή με την 1/8-2-2021 απόφασή σας, εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου την τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2021 το οποίο σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους και 

είστε όλοι ενήμεροι από προχθές.  

Εναλλακτικές προτάσεις δεν κατατέθηκαν. 

Εισηγούμαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2021 σύμφωνα 

με την εισήγηση σας Εκτελεστικής Επιτροπής σας αποτυπώνεται στην 1/2021 

απόφασή σας. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

 Έγιναν κάποιες διορθώσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα, οι οποίες θα τις 

δείτε και στην μεταξύ τροποποίηση Προϋπολογισμού, περισσότερο είχαν να 

κάνουν με κάποια υπόλοιπα που είχαμε, κάτι συνεχιζόμενα έργα και κάποια 
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λάθη που είχαν γίνει απ’ την Υπηρεσία τέλος πάντων και μας κοινοποιήθηκαν 

με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης. Νομίζω αν έχετε κάτι να πούμε να το 

δούμε.  

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος που θέλει 

να κάνει κάποια ερώτηση; Όχι. Να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Ο κύριος 

Τσιλογιάννης. Κύριε Τσιλογιάννη έχετε το λόγο. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς έχουμε καταψηφίσει το Τεχνικό Πρόγραμμα, δεν 

υπάρχει εναλλακτική, συμφωνεί με τον Προϋπολογισμό απ’ ότι καταλαβαίνω 

θα καταψηφίσουμε και την τροποποίησή του. 

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση; Όχι. θα προχωρήσουμε στην 

ψηφοφορία. Υπέρ λοιπόν της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2021 τάσσονται, θα παρακαλούσα να ανοίξετε τις κάμερες, ειδικά …. Είναι 

κλειστές και δε μπορούμε να δούμε. Ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Μαργιόλας, 

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

κύριος Ρώτας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Γαλάνης Κωνσταντίνος, η κυρία 

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

Διδασκάλου, εγώ, αυτοί απ’ ότι είδα. Άρα κατά πλειοψηφία.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «1η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Τροποποίηση 

του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. Το θέμα αυτό θα το εισηγηθεί ο 

Αντιδήμαρχος κύριος Μαγγέλης. Κύριε Μαγγέλη έχετε το λόγο. Δεν σας 

ακούμε κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Καλησπερίζω τους κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους και 

εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του 

Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021. Σύμφωνα με την εισήγηση της 

Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και την κατά πλειοψηφία τροποποίησή του 

για την 1η τροποποίηση. Στο άρθρο 8 του …. διατάγματος 17-5/15-6-…. 

114/59 Τεύχος Α’ όπως επίσης και σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η 

αναμόρφωση του Προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της 
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απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα για την έκδοση της 

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης απαιτείται η τήρηση του ίδιου 

τύπου και διαδικασίας όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία …28376/18-7-

2012. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους 

ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα και δη την προθεσμία 

εντός της οποία η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας 

όπως της αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από 

την εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ιδίου 

τύπου και διαδικασίας όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία για τον 

προϋπολογισμό. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή και 

η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο 

κατάρτισης του Προϋπολογισμού και δεν επιδίδεται εκ νέου η γνωμοδότησή 

τους σε όποιες αναμορφώσεις ακολουθήσουν, παρ. 5, άρθρο 77 του Ν. 

4172/2013. Υπενθυμίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης 

Προϋπολογισμού …. αυτό στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του 

προσχεδίου η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν 

προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης 

εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή τότε καταρτίζεται απ’ αυτήν παρ. 5, 

του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. Συνεπώς σύμφωνα με το έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών 28376/18-7-12 εκτός των ρητά εξαιρουμένων 

διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την Εκτελεστική Επιτροπή και την 

Επιτροπή Διαβούλευσης με το νόμο 4172/2013 οι υπόλοιπες ενέργειες 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού ακολουθούν την τήρηση του ιδίου τύπου και 

διαδικασίας με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την υπ.αρ. 

οίκοθεν 46735/2-7-20 ΚΥΑ και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1, παρ. 5 ΦΕΚ 

3170/1-8/20 Τεύχος Β’ αναφέρει ότι μετά τη λήξη της κρίσης του 2020 και 

στο τέλος …. του 2021 οι Δήμοι και τα Νομικά  Πρόσωπα υποχρεούνται να 

επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον 

Προϋπολογισμό του ’21 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή τους με την 
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επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, 

λαμβάνοντας υπόψιν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη 

τους όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2020.  

 Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο σκέλος έχουμε μία διαφορά στο 

θεματικό υπόλοιπο. Το τραπεζικό υπόλοιπο από τα εξτρέ των Τραπεζών την 

31/12/2020 διαμορφώθηκαν ως κάτωθι: Τράπεζα Πειραιώς 414.560, 

EUROBANK 78.441, Εθνική 157.208, Τράπεζα Ελλάδος 283.033 σύνολο 

932.082,63 ήταν το χρηματικό υπόλοιπο στους λογαριασμούς του Δήμου μας 

στο τέλος του χρόνου. Το ποσό του χρηματικού υπολοίπου που είχε αρχικά 

προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό ανερχόταν στο ποσό των 1.062.000 το 

οποίο ανταποκρινόταν στο χρηματικό τραπεζικό υπόλοιπο κατά το μήνα 

κατάρτισης του Προϋπολογισμού τον Οκτώβριο του οικονομικού έτους του 

2020. Άρα το ποσό που πρέπει να μεταβληθεί, μειωθεί επί της ουσίας είναι 

129.917,37. Η συνολική τροποποίηση του Προϋπολογισμού απεικονίζεται στον 

επισυναπτόμενο πίνακα στον οποίο έχει αποσταλεί και ο οποίος πέρασε και 

από την Οικονομική Επιτροπή. Στην αναμόρφωση λοιπόν του 

Προϋπολογισμού στην τελευταία στήλη τελικό ποσό από τον κωδικό 14 έως 

18 είναι τα υπόλοιπα τα χρηματικά που έχουμε μέσα και μας αποδίδουν 

ακριβώς το ποσό των 932.082,63 ευρώ. Όσον αφορά λοιπόν απλώς κάποιες 

επισημάνσεις να κάνω, μειώθηκαν τα έσοδα κατά αυτό το ποσό και αντίστοιχα 

μειώσαμε τις δαπάνες κατά αντίστοιχο ποσό για να είναι ισοσκελισμένος ο 

Προϋπολογισμός. Επίσης αλλαγές που  μπορεί να σας αναφέρω είναι ο 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον κωδικό 1315.001 τα 868 χιλιάρικα τα οποία 

ενεγράφησαν και μετεβλήθησαν γιατί αλλάζουμε κωδικό ….. είναι πια 

επενδυτικό δάνειο και πηγαίνει στον κωδικό 3123/001. Οι διαφορές είναι πολύ 

μικρές στις αλλαγές που έχουν γίνει όσον αφορά τα έσοδα τα λοιπά. Ένα ποσό 

που βλέπετε στον 1322.003 ο αριθμό 4 Επιχορήγηση από το Υπουργείο 

Υποδομών για αποκατάσταση ζημιών οδικών ….. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό γιατί έκλεισε το κινητό του, να μιλήσει από το 

δικό μου. Έχουμε μια διακοπή μισό λεπτό, να περιμένουμε λίγο τον κύριο 

Μαγγέλη. 
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κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Συνεχίζω λοιπόν με τα απρόοπτα που υπάρχουν ….. και έχει 

γίνει πληρω….. 2.636,94 η οποία έγινε μετά τον προϋπολογισμό που είχε 

κατατεθεί, άρα το …. ποσό, για το τελικό.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείστε το ένα τηλέφωνο κλείστε το κύριε Μαγγέλη, το 

παίζει και στα δύο τώρα, δεν το έχετε κλείσει. 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Έκλεισε εντάξει. Και έχει παραμείνει είναι 130.676,99. 

Αντίστοιχα ….. δαπάνες και σας καλώ να ψηφίσουμε την 1η τροποποίηση του 

Προϋπολογισμού του 2021. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη μας ακούτε; 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Βεβαίως σας ακούω. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο θα τον πάρει ο Δήμαρχος, παρακαλώ Δήμαρχε. Κύριε 

Μαγγέλη θα παρακαλούσα να κλείσετε εσείς γιατί ακούγεται η επιστροφή 

πίσω. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω ότι και να συγχαρούμε την Οικονομική Υπηρεσία και 

τον συνεργάτη μας τον εξωτερικό, είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Αργολίδα 

που πήραμε εγκεκριμένο Προϋπολογισμό με τις παρατηρήσεις αυτές που 

διάβασε πριν ο κύριος Μαγγέλης. Είναι ο δεύτερος ουσιαστικά 

προϋπολογισμός μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τέλος Γενάρη αρχές 

Φλεβάρη έχουμε Προϋπολογισμό. Γνωρίζετε όλοι πότε ξεκινάγαμε, αυτό το 

αποτέλεσμα οφείλεται στην Υπηρεσία αλλά και στο συνεργάτη μας που 

δούλεψε πάνω στο κομμάτι γρήγορα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που πήρε 

τις αποφάσεις όπως έπρεπε και σήμερα ερχόμαστε να κάνουμε αυτή την 

τροποποίηση η οποία ουσιαστικά είναι μία τροποποίηση που μας έχει 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Όμως να πω και κάτι άλλο, εδώ θα δείτε και 

κάποιους κωδικούς τους οποίους έχουμε αλλάξει διότι έπρεπε να βάλουμε 

γύρω στις 50-60 χιλιάδες στα προγράμματα ΤΡΙΤΣΗ να κατατεθούν τα οποία 

είναι χρήματα που επιστρέφονται. Άρα λοιπόν ότι έχουμε προϋπολογίσει δε θα 

αλλάξει και σε επόμενες τροποποιήσεις θα επανέλθουν τα χρήματα πάλι εκεί 

που τα είχαμε προϋπολογίσει. Δηλαδή αυτές οι 50-60 χιλιάδες πρέπει να 
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φαίνονται στον προϋπολογισμό και μετά θα επανέλθουν γιατί είναι ως 

υποέργο στις προτάσεις που κάνουμε.  

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

Τσιλογιάννης, ο κύριος Γαλάνης. Κύριε Τσιλογιάννη παρακαλώ. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να κάνω, η μία ερώτηση αφορά 

τα υπόλοιπα του προγράμματος Αγροτική Οδοποιία δεν τα βλέπω, όχι αυτά 

που θα επιστρέφονται για τις μελέτες, αλλά 1.800.000 είναι ο 

προϋπολογισμός, 866 χιλιάδες είναι το δάνειο ή ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, τα 

υπόλοιπα δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό. Και ύστερα δεν βλέπω 

τροποποίηση των εσόδων, γιατί ο κύριος Μαγγέλης την προηγούμενη φορά 

μας είχε πει την πρώτη φορά ότι πρέπει να.., θα κατατεθούν μέχρι τέλος του 

έτους από το Λιμενικό και το λιμάνι της Νέας Επιδαύρου, δεν φαίνονται, θα τα 

δούμε στον απολογισμό γιατί φαίνεται ότι δεν κατατέθηκαν. Αυτές τις δύο 

ερωτήσεις και να πω μήπως πρόκειται να κάνετε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 

τετραετίας για να δούμε τελικά ο Δήμος που πάει. Είναι πού τον πάμε ή όπου 

βγει;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω εγώ στο τελευταίο και να σας πω ότι ναι 

πρέπει να.., ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες προεργασίες για την υπάρχουσα 

δηλαδή κατάσταση και μετά θα συζητήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι, θα γίνει 

Επιχειρησιακό, βέβαια δεν πάει όπου τον πάμε, βλέπετε ότι παίρνουμε 

αποφάσεις συγκεκριμένες και πάει σε συγκεκριμένα πράγματα. Μπορώ να πω 

ότι τουλάχιστον ως προς τα έργα είμαστε σταθεροί, άσχετα αν ο καθένας έχει 

τις δικές του επιφυλάξεις, είμαστε σταθεροί και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 

μία συγκροτημένη άποψη για το τι πρέπει να γίνει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη Αθανάσιε έχετε το λόγο. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ δεν έχω κάποιες παρατηρήσεις, η 

τοποθέτησή μου είναι κατευθείαν σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από τις 

διορθώσεις τις οποίες ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υπάρχει και μία 

διαφορά των 86 χιλιάδων, έχει μηδενιστεί το αποθεματικό. Όλα αυτά δείχνουν 

ότι είναι ένας πλασματικός προϋπολογισμός όπως σας είχαμε πει και όταν ήρθε 

να ψηφιστεί το ίδιο λέμε και σήμερα. Πέρα όμως απ’ όλα αυτά να ξέρετε ότι 

εμείς θα τον ψηφίσουμε όχι για άλλο λόγο, είναι η δική σας πρόταση, είναι η 
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δική σας απόφαση για να μην έρθετε όπως σας το έχουμε πει πολλές φορές 

κάποια στιγμή και πείτε ότι θα είχαμε κάνει αυτό αλλά μας βάλατε 

τρικλοποδιά, σας αφήνουμε να την βάλετε την τρικλοποδιά μόνοι σας. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρώτησε ο κύριος…, κύριε Μαγγέλη. 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Όχι δε θέλω να κάνω ερώτηση, θέλω να απαντήσω στον 

κύριο Τσιλογιάννη ότι όσον αφορά το Λιμάνι της Νέας Επιδαύρου έχουν μπει 

περίπου 12.000 ευρώ τα οποία θα φανούν στον απολογισμό, απλώς δεν έχουν 

περαστεί και θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα 

προϋπολογισθέντα σε όλα, σε όλα που μπορούμε να μαζέψουμε από τους 

συνδημότες μας, είτε είναι άρδευση, είτε είναι λιμάνι, είτε άλλα μικροέσοδα 

που μπορούμε να κάνουμε. Άλλωστε έχουν τη δυνατότητα οι δημότες μας να 

προχωρήσουν σε ρυθμίσεις από τις 15 Φλεβάρη, από τώρα, μέχρι τέλος 

Φλεβάρη, στα χρέη της περιόδου του κορωνοϊού βάσει της νομοθεσίας που 

έχει ψηφιστεί και πιστεύω να ανοίξει και ο τουρισμός να μπορούμε να 

πάρουμε και έσοδα τα οποία φέτος δεν πήραμε, τέλη παρεπιδημούντων κλπ 

που γνωρίζετε και εσείς. Άλλωστε έχουμε βάλει πάρα πολύ μικρά ποσά μέσα 

στον προϋπολογισμό πχ από το λιμάνι ας πούμε έχουμε βάλει 4.000 μόνο, 

όταν φέτος πήραμε 12, τόσα έχουν φτάσει, θα τα διαπιστώσετε και στην 

πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Να προχωρήσουμε σε 

ψηφοφορία. Τοποθέτηση δεν θέλει.., κύριε Τσιλογιάννη; Δεν σας ακούω. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς όπως και στον προϋπολογισμό και την 

τροποποίησή του δε θα την ψηφίσουμε γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει 

κατεύθυνση, δεν υπάρχει όραμα και πάει το καράβι ότι μας βγει, απαντώντας 

στο Δήμαρχο. Δεν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο και τέλος πάντων δεν 

καταναλών…., είναι πλασματικός ο Προϋπολογισμός αλλά τον ψηφίζουμε. 

Εμείς τον καταψηφίζουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον καταψηφίζετε είπατε. Επειδή το κόψατε, αν άκουσα 

είπατε τον καταψηφίζουμε. 

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

1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 τάσσονται οι: ο 

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

κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Ρώτας, ο κύριος Κουστένης, ο 

κύριος Γαλάνης Κωνσταντίνος, η κυρία Τουρλούκη, ο κύριος Γαλάνης 

Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση, η κυρία Διδασκάλου δεν βλέπω, εγώ, δεν 

νομίζω να ξέχασα κάποιον, και η κυρία Διδασκάλου τώρα βλέπω, δεν σας 

έβλεπα ήταν κλειστή η κάμερα γι αυτό. Άρα κατά πλειοψηφία λοιπόν και 

καταψηφίζουν ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Ξυπολιάς, ο κύριος Οικονόμου, 

ο κύριος Ταμπουρατζής και η κυρία Μπλάτσου. Άρα κατά πλειοψηφία.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο Αντρέας ο Σαρρής δεν ξέρω δεν τον βλέπω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταψηφίζεις Αντρέα; Δεν σήκωσες χέρι γι αυτό, δεν σε 

βλέπω δεν σε είδα είχε χαθεί η εικόνα. Καταψηφίζεις; Δεν ακούγεσαι Αντρέα.  

κ. ΣΑΡΡΗΣ: Ναι καταψηφίζω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κύριος Σαρρής καταψηφίζει, άρα καταψηφίζει ο κύριος 

Τσιλογιάννης, ο κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος Ξυπολιάς,  η κυρία Μπλάτσου, 

ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Σαρρής. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου με την 74/2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων Δήμου Επιδαύρου” » 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την 74/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Επιδαύρου.  

Κρίνουμε σκόπιμο να προβούμε στην τροποποίηση αυτού, προκειμένου να  

προστεθεί η πρόβλεψη δημιουργίας τομέα “ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”. 

Επιπλέον, πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του Σχεδίου διότι οι στόχοι 

που είχαν τεθεί σε αυτό, είχαν χρονικό ορίζοντα επίτευξης το έτος 2020 και 

ήδη διανύουμε το 2021. Επίσης η υφιστάμενη υποδομή του Δήμου Επιδαύρου 

σήμερα έχει αλλάξει, η αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στους 

όμορους Δήμους δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, τα κεφάλαια 
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“Δημιουργία Τοπικού ΣΜΑ” και “Οικονομικά στοιχεία” πρέπει να 

προσαρμοστούν επίσης στα σημερινά δεδομένα.  

Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψιν τα σημερινά δεδομένα και να θέσουμε 

νέους στόχους.  

Γενικά, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η εξέλιξη της υπόθεσης της διαχείρισης των 

αποβλήτων σε Περιφερειακό επίπεδο, εφόσον ο Δήμος Επιδαύρου έχει 

αποφασίσει να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο. 

Σας έχει σταλεί σχετική εισήγηση όλο το πρόγραμμα του  Τοπικού  Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Επιδαύρου από προχθές, θέτουμε λοιπόν 

υπόψιν σας το τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 

Δήμου Επιδαύρου και εισηγούμαστε την έγκρισή του.  

Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έπρεπε να έχουμε αλλάξει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων πρώτα απ’ όλα γιατί υπάρχει αλλαγή στη νομοθεσία, ας 

ξεκινήσουμε από εκεί και αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν που έχει αλλάξει. 

Για να το κάνω λίγο πιο εύκολο λοιπόν σας λέω τι έχουμε αλλάξει, είναι η 

νομοθεσία, είναι όλα αυτά το θεσμικό πλαίσιο ουσιαστικά που διέπει πλέον τον 

τομέα αυτόν, και έχει αλλάξει από το 2016 και θα έπρεπε να έχει 

επικαιροποιηθεί. Αυτό που μας ενδιέφερε σε πρώτη φάση είναι αυτό που 

βρίσκεται στη σελ 52, όπου μιλάει για αναλυτική περιγραφή οριζόντιων 

δράσεων. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τη δημιουργία για ανάπτυξη γωνιών 

ανακύκλωσης με υπόγειους κάδους η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά 

για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που είχε και το προηγούμενο τοπικό 

σχέδιο και βάζει ο Δήμος. Αυτό γίνεται για να πάμε στην πρόσκληση 4 του 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και να κάνουμε πρόταση όπως έχουμε πει για γωνιές 

ανακύκλωσης και υπογειοποίηση των κάδων. Έπρεπε λοιπόν να αναφέρεται 

στο τοπικό σχέδιο, ήταν μία παράληψη βέβαια τότε δεν υπήρχε αυτή η 

προοπτική, τώρα που υπάρχει το αλλάξαμε. Επίσης αυτό που έχει αλλάξει είναι 

η θέση του ΣΜΑ, μάλλον η θέση για ΣΜΑ, ενώ υπήρχε μόνο μια αναφορά ότι 

θα πρέπει να γίνει ΣΜΑ και αυτό που δεν έχει αλλάξει και θα αλλάξει με τη 

βοήθεια της Οικονομικής είναι το τελευταίο σκέλος που μιλάει για τη 

μισθοδοσία των υπαλλήλων για το προσωπικό αποκομιδής, δεν υπήρχαν τα 
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στοιχεία αυτά για το 2020, το γράφει κιόλας μέσα, ότι δεν έχουν 

επικαιροποιηθεί για το 2020, είναι κατά τι μεγαλύτερα, νομίζω δεν έχει 

ιδιαίτερη σημασία. Τώρα αν θέλετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό να δούμε να το 

δούμε. Εγώ σας λέω αυτά τα τρία σημεία ότι έχουν αλλάξει και ουσιαστικά 

πάνω σε αυτά πρέπει να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Και να πω κάτι, το κυριότερο 

είναι αυτό που σας είπα με τις γωνιές ανακύκλωσης και τους υπόγειους 

κάδους, γι αυτό κάναμε την αλλαγή. 

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

Αθανάσιος. Κύριε Γαλάνη. Και ο κύριος Τσιλογιάννης, κύριε Γαλάνη σας έχω 

δώσει το λόγο. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Βλέπω εδώ στο κομμάτι της κατασκευής του 

ΣΜΑ ότι μιλάει και λέει ότι ο Δήμος Επιδαύρου στα πλαίσια της στρατηγικής 

συνεργασίας που θα επιδιώξει με τους Δήμους Άργους Μυκηνών και 

Ναυπλιέων θα κατασκευάσει ΣΜΑ κλπ, κλπ, κάτι το οποίο δεν υφίσταται πλέον 

και μετά την υπογραφή του ΣΔΙΤ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου νομίζω 

ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να φύγει όλο, μιλάει για μονάδα κομποστοποίησης 

οργανικού πλάσματος, το έργο θα γίνει στη θέση Δεβετζή της Δημοτικής 

Ενότητας Λυγουριού εντός δυτικών ορίων κλπ. Είναι ένα κομμάτι που εγώ 

πιστεύω ότι το μόνο που έγινε.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σταθαίικα λέει, στη θέση Σταθαίικα, μήπως έχετε το παλιό; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Αυτό που έχω.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σελίδα 63. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ναι. Μιλάει για.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σταθαίικα. Στη θέση Σταθαίικα. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δε μιλάει για θέση Σταθαίικα, μιλάει θέση 

Δεβετζή Δημοτικής Ενότητας Λυγουριού εντός των δυτικών ορίων 

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας κλπ, κλπ. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βλέπετε το παλιό.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ αυτό έχω δε μου έχει έρθει κάτι καινούριο 

να ξέρετε και πιστεύω ότι το κομμάτι ότι έχει σχέση με το ΣΜΑ θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα πλέον.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει προσαρμοστεί απλά δεν το έχετε μπροστά σας, μιλάει 

για θέση Σταθαίικα.. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν το ξέρω δεν μου έχει έρθει κάτι άλλο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει μπορεί να υπάρχει ένα.., μήπως πρέπει να το δει ο 

Γιώργος ο Αποστολόπουλος. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κύριος Τσιλογιάννης.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα του 

διαχειριστικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας που να 

πω να αναβληθεί για να το πάω πίσω; Δεν λέω αυτό. Λέω ότι πρέπει να γίνει 

δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Δε μπορεί να έρχεται, επειδή έληξε, έχει λήξει, 

έχουμε κάνει μία Επιτροπή 1,5 χρόνο τώρα, δεν έπρεπε να έχει συνεδριάσει; 

Γι αυτό το σκοπό έγινε, με ποιες μορφές διαχείριση θα πάμε επιτέλους για να 

κάνουμε το τοπικό διαχειριστικό. Αποσπασματικά θα κάνουμε τις γωνιές, θα 

κάνουμε κομποστοποίηση, θα κάνουμε ένα σωρό πράγματα χωρίς να ξέρουμε, 

με ποιο σχεδιασμό; Με τον Περιφερειακό σχεδιασμό; Ο Δήμαρχος λέει με τον 

Περιφερειακό σχεδιασμό, ωραία, δεν έχει πάρει απόφαση το παρόν Δημοτικό 

Συμβούλιο. Προγραμματική σύμβαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα είτε με τη 

ενδιάμεση διαχείριση γιατί η προηγούμενη διοίκηση είχε πάρει και με την 

ενδιάμεση διαχείριση και με τον περιφερειακό σχεδιασμό. Υπάρχουν δέκα 

τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων και πρέπει να το δούμε αναλυτικά. 

Θέλετε να ψηφίσουμε ένα σχέδιο για να υπάρχει; Και να πούμε ότι επειδή 

έληξε το ψηφίζουμε; Όλα τα υπόλοιπα έχουμε να πω ότι υπέγραψε ο 

Περιφερειάρχης σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ καλά κρασιά για κάπαρη. Ξέρετε τι 

σημαίνει αυτό; Είναι άκυρη η σύμβαση. Η προγραμματική που είχε εκχωρήσει 

ο ΦΟΔΣΑ τα δικαιώματα στην Περιφέρεια έχει λήξει από τον Ιούλιο του ’20, 

του ’19 πέρσι. Πώς υπογράφει ο Περιφερειάρχης; Πότε θα υλοποιηθεί αυτό; 

Έχουν γίνει προσφυγές, τα βλέπετε αυτά, ο Δήμαρχος τα ξέρει. Έχω πάρει 

στοιχεία, δηλαδή μπορώ να τοποθετηθώ άμα θέλετε για όλα, από τη διαλογή 

στην πηγή που έκανε πρόταση το Δημοτικό Συμβούλιο, από τον περιφερειακό 

σχεδιασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση και από την ενδιάμεση διαχείριση 

και πρέπει να πληροφορήσω το Σώμα ότι μίλησα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
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του Δήμου Άργους έχει βγει ήδη ο ανάδοχος για να μπουν τα μηχανήματα 

μέσα, το εργοστάσιο έχει γίνει ενδιάμεση εγχείριση, το έχουμε δει αυτό το 

θέμα; Δεν πρέπει να μιλήσουμε με το Δήμαρχο του Άργους γιατί απ’ ότι μου 

είπε ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Κρίγκος ήταν σχεδιασμένο για 34 χιλιάδες 

τόνους σκουπίδια το χρόνο μαζί με το Ναύπλιο. Το Ναύπλιο αποχώρησε, άρα 

υπάρχει περιθώριο διαχείρισης και τα δικά μας που είναι λίγα και να μην πάμε 

στα 105 ευρώ με το ΦΠΑ στην περιφερειακή διαχείριση, να πάμε στην 

ενδιάμεση με 29 και 50 έχει υπογράψει, άντε και ένα ανταποδοτικό τέλος 4-5 

ευρώ, με 35. Γιατί ξέρετε εμείς που αποφασίζουμε παράγουμε και αποτέλεσμα 

και όταν παράγουμε κακό αποτέλεσμα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, γιατί εκεί 

αναφερόμαστε. Επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα εγώ νομίζω ότι πρέπει να 

αναβληθεί, αλλιώς θα συνεχίσω την τοποθέτηση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μπορεί να αναβληθεί το θέμα, σας εξήγησα ακριβώς το 

λόγο, δε μπορεί να αναβληθεί το θέμα, όμως αν θέλετε να συνεχίσετε την 

τοποθέτηση συνεχίστε την, βέβαια τα στοιχεία που λέτε είναι ελλιπέστατα. 

Μιλάτε για ενδιάμεση, μιλάτε για 34 ευρώ για ενδιάμεση, όχι για 

ολοκληρωμένη διαχείριση, μιλάτε ότι, λέτε μάλλον αυτή τη στιγμή αυτό δεν 

το ξέρω θα το συζητήσω αύριο με τον Περιφερειάρχη, ότι έχετε στοιχεία ότι 

είναι παράνομη η υπογραφή που έκανε, έχετε τέτοια στοιχεία εσείς και δεν το 

έχει …. η Αντιπολίτευση; Ναι ωραία. Σας εύχομαι  και σε ανώτερα λοιπόν. Και 

πραγματικά θέλω να μου πείτε, τα λέτε με μια σιγουριά όχι για να δείξετε ότι 

είστε σίγουρος γι αυτά, δεν είστε. Όλα αυτή τη στιγμή είναι υπό κατασκευή, 

εάν με το καλό ολοκληρωθούν θα το συζητήσουμε, μέχρι τότε συνεχίζεται η 

αποκομιδή όπως γινόταν στο Δήμο μας και όπως γίνεται εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια. Αυτό λοιπόν το σχέδιο ξαναλέω έχει ως μέγιστο θέμα του το να 

μπούμε στο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στην πρόσκληση 4, αυτή είναι η κύρια 

αλλαγή που γίνεται και βέβαια συμφωνεί στα σημεία με τον περιφερειακό 

σχεδιασμό. Η θέση του ΣΜΑ έχει ξανασυζητηθεί και έχετε διαφωνήσει, δεν 

λέω εγώ ότι έχετε συμφωνήσει, όμως υπάρχει εδώ, δεν αλλάζουμε κάτι άλλο. 

Δεν νομίζω ότι κινούμαστε στα τυφλά, η κομποστοποίηση υπάρχει μέσα εδώ, 

αλλιώς δε θα μπορούσε να γίνει πρόταση. Οι γωνιές ανακύκλωσης εκείνη την 

περίοδο που έγινε το 2016 που έγινε αυτό το τοπικό σχέδιο δεν ήταν κάτι το 
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οποίο γινόταν στους Δήμους, άρα δεν ήταν μέσα, τώρα το προσθέσαμε. Τώρα 

επειδή και εσείς μιλάτε λοιπόν με τον κύριο Καμπόσο και εγώ μιλάω με τον 

κύριο Καμπόσο και μάλιστα έχουμε και αρκετά καλές σχέσεις, όπως με όλους 

τους Δημάρχους, θα δούμε πως θα πάει και η δική τους προσπάθεια, μεγάλη 

αυτή η προσπάθεια που κάνουν και τι αποτέλεσμα θα έχει και οικονομικό αλλά 

και ουσίας. Και εδώ να πω κάτι, έχετε δίκιο στο τελευταίο κομμάτι, εννοείται 

θα βρούμε την πιο φτηνή λύση και σίγουρη για το Δήμο μας, για την πιο 

φτηνή λύση έψαχναν κάποιοι και καλά έκαναν και πριν τρία χρόνια και 

κοντέψαμε να πάρουμε την ανακύκλωση στην πλάτη να την πηγαίνουμε εμείς. 

Λοιπόν η πιο φτηνή και σίγουρη λύση θα είναι αυτή που θα είναι ο Δήμος μας. 

Τώρα όσον αφορά για το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο δεν ακυρώνει τις 

αποφάσεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν παρθεί και 

προχωρούν. Αυτό με το ΦΟΔΣΑ που λέτε θα πάρω αύριο το πρωί τον κύριο 

Νίκα να μου το εξηγήσει, δεν το έχω καταλάβει αν είναι τόσο ανοιχτά δηλαδή 

έχει γίνει τόσο ντόρος, προσπαθεί τόσος κόσμος να αλλάξει αυτό τον 

περιφερειακό σχεδιασμό και έχει γίνει ένα τόσο μεγάλο λάθος; Τι να πω δεν το 

γνωρίζω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη δεν σας ακούω έχετε κλείσει το 

μικρόφωνο. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από τη στιγμή που δεν αναβάλλεται το θέμα σύμφωνα 

με το Δήμαρχο να κάνω ερωτήσεις.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, παρακαλώ ερωτήσεις. Σας δίνω το λόγο κύριε 

Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουμε τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο κύριος Νίκας 

με 200 χιλιάδες τόνους την έχει υπογράψει, με 150 χιλιάδες τόνους, με 100 

χιλιάδες τόνους; Για να δούμε τι θα πληρώνουμε γιατί αυτό είναι δεσμευτικό 

για όλη την Περιφέρεια, ένα. Το δεύτερο γιατί όπως βλέπω στο τοπικό σχέδιο 

υπολογίζεται 80 ευρώ περίπου ο τόνος και η ίδια η ΤΕΡΝΑ η ίδια η εταιρεία με 

την Ήπειρο έχει υπογράψει 50,20 ανά τόνο; Άρα θα πρέπει πριν φτιάξουμε το 

τοπικό σχέδιο διαχείριση να έχουμε τη σύμβαση να ξέρουμε. Ύστερα ο 

Δήμαρχος είναι μέλος του ΦΟΔΣΑ έχει υπογράψει και ένα κείμενο και ζητάει 
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από τον Πρωθυπουργό εδώ βλέπω να ορίσει και δικάσιμο γιατί αναβλήθηκε το 

Εφετείο Ναυπλίου, αν είναι δυνατόν τώρα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είμαι μέλος της ΦΟΔΣΑ, ενημερωτικά δεν είμαι μέλος της 

ΦΟΔΣΑ. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είμαστε μέλη του ΦΟΔΣΑ;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε, δεν είμαι εγώ μέλος, είναι η κυρία Τουρλούκη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι εντάξει αλλά δεν ενημερώνεσαι ότι ο ΦΟΔΣΑ έχει 

τελειώσει η προγραμματική.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή το είπατε. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχετε υπογράψει όμως κύριε Δήμαρχε, οι Δήμαρχοι της 

Πελοποννήσου, έτσι; Προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 

τον Υπουργό Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Και έχει λήξει η σύμβαση που είχε 

εκχωρήσει ο ΦΟΔΣΑ τα δικαιώματα στην Περιφέρεια να χειρίζεται το θέμα για 

να υπογράφει στις 14/7/2020. Το μέλος του ΦΟΔΣΑ από το Δήμο Επιδαύρου 

πρέπει να ξέρει αν έχει γίνει νέα προγραμματική σύμβαση ή όχι.  

 Δεύτερον διαβούλευση όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά και 

προβλέπει και το τοπικό σχέδιο δράσης δεν έχει γίνει. Δεν έχουμε δει τις άλλες 

μορφές διαχείρισης και μπορούμε να τις δούμε, μπορούμε, υπάρχουν 

αντίστοιχα προγράμματα που τον μεγάλο όγκο μπορούμε να τον 

διαχειριστούμε μόνοι μας. Υπάρχει διαλογή στην πηγή που θα πάρουμε ένα 

μέρος, υπάρχει ο ΣΜΑ αν πάμε στην ενδιάμεση διαχείριση που χρειάζεται 

δηλαδή, αντί να πάρουμε ένα κοντέινερ και να τα μεταφέρουμε στο Άργος; 

Θα πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι τόσο απλό να έρχεται στο δημοτικό 

συμβούλιο ένα τέτοιο θέμα που είπα από την αρχή ότι το παραγόμενο κόστος 

ή όφελος αντανακλά στην κοινωνία. Δηλαδή αν αύριο το πρωί πάμε σώνει και 

καλά με τον περιφερειακό σχεδιασμό που θα μας φέρει και υπολείμματα και 

θα πληρώνουμε αυτά που δεσμευόμαστε να πληρώνουμε και πούμε στους 

δημότες μας και δεν κάνω λαϊκίστικη πολιτική τώρα, είναι πραγματικότητα, 

τρεις φορές επάνω τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, θα είναι από τους 

δικούς μας χειρισμούς. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μη το δούμε 

αποσπασματικά το θέμα, αυτό βάζω και επίσης εσείς το είχατε καταψηφίσει 

αυτό το τοπικό σχέδιο δράσης και το συμπληρώσατε τώρα γιατί ήταν το ίδιο 
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γιατί βλέπω και την απόφαση την προηγούμενη για το τοπικό σχέδιο 

διαχείρισης, τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα δηλαδή; συμπληρώσαμε τις γωνιές 

της ανακύκλωσης και τους υπόγειους κάδους; Ύστερα να σας πω και κάτι 

άλλο, θα πάμε και στη ….γιατί σε αυτό το θέμα εμείς δεν κάνουμε πίσω, είναι 

προγραμματική μας δέσμευση το ξέρετε από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο  

για το περιβάλλον όταν λειτουργήσει η ενδιάμεση διαχείριση, γιατί δεν 

πρόκειται η περιφερειακή διαχείριση να λειτουργήσει ο παράνομος 

σκουπιδότοπος δίπλα από τον αποκαταστημένο χαβά θα κλείσει, δε θα 

κάνουμε πίσω. Πήγατε πήρατε απόφαση για το ΣΜΑ χωρίς να έχει Τοπική 

Κοινότητα, είναι νόμιμη η απόφαση η προηγούμενη; Χωρίς την Τοπική 

Κοινότητα να έχει γνωμοδοτήσει. Γι αυτό είπα και στον προϋπολογισμό όπως 

μας βγει και όπου πάμε. Ξανατοποθετούμαι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη έχετε τοποθετηθεί, δεύτερη τοποθέτηση 

δεν έχετε. Επειδή είπατε θα ξανατοποθετηθείτε, άλλη μέρα. Κύριε Γαλάνη 

θέλετε να μιλήσετε; Παρακαλώ κύριε Γαλάνη έχετε το λόγο. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Για να τοποθετηθώ και εγώ και να κλείνουμε, 

δεν είναι θέμα, από κάποια χαρτιά από το αρχείο μου που το έψαξα λίγο 

σήμερα τρέχοντας, η τελευταία απόφαση που έχει παρθεί για όλη αυτή την 

ιστορία βρίσκω να είναι 11/23-7-2018 μία που έχει αναφερθεί στις εισηγήσεις 

είναι του ’16. Βλέπω εδώ είναι η διαχείριση ανακύκλωσης κομποστοποίηση και 

προσωρινή διαχείριση στη μονάδα του Δήμου Άργους Μυκηνών των …. 

αποβλήτων που παράγονται και συλλέγονται κλπ. Αυτό που έχει ψηφιστεί από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύει μέχρι σήμερα πέραν των διαφόρων 

αναφορών που γίνονται, βλέπω εδώ ότι είναι παρών και ο Γιάννης ο Σαρρής ο 

τότε Περιφερειακός, μιλάνε για το κόστος, μιλάνε για μία συμπίεση του 

κόστους γιατί τότε ήταν στα 80 ευρώ να κατέβει σε μία πρόσφατη συνάντηση 

που έγινε στην Τρίπολη και ήμουν παρών εκεί προέκυψε το 52 ευρώ, που με 

αυτό τουλάχιστον βαδίζουμε τούτη την ώρα. Ακούγοντας τον κύριο 

Περιφερειάρχη για όλη αυτή την κατάσταση και βλέποντας εδώ αυτό που έχει 

ψηφιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που μέσα σε αυτή 

τουλάχιστον είναι κάποιοι και στη σημερινή, αυτό που βάζει προς ψήφιση ο 

προηγούμενος Δήμαρχος, λέει άρα λοιπόν τελειώνω με την πρόταση που την 
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ξαναδιατυπώνω «πάμε στην ενδιάμεση διαχείριση ψηφίζοντας τη σημερινή 

προγραμματική σύμβαση»  κάτι που  από τότε δε μπορούσε να γίνει γιατί 

ακόμα όπως ακούσαμε το Άργος δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει για 

να προχωρήσει σε αυτή την ιστορία, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του 

ΣΔΙΤ, πάμε στο ΣΔΙΤ, εκεί θα πάμε όλοι, γιατί εδώ είναι μέσα στις 

προϋποθέσεις ότι θα λυθεί αυτή προγραμματική μόλις λειτουργήσει το ΣΔΙΤ. 

Αυτή είναι η τελική απόφαση που ψηφίστηκε το ’16, υπάρχουν και άλλα 

σημεία που δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να κάτσουμε τώρα να δούμε, όποιος 

θέλει σας ξαναλέω ότι είναι η απόφαση 11/23-7-2018, πιστεύω ότι δεν έχουμε 

άλλη επιλογή, όπως κι αν διαμορφωθούν τα κοστολόγια, όπως κι αν έρθει 

γιατί και να πάμε σε μία ενδιάμεση τα υπολείμματα θα τα πάμε πάλι στην 

ΤΕΡΝΑ και εκεί θα μας πει καλώς τα, τα παιδιά, το υπόλειμμα κάνει τόσο, η 

πλήρη διαχείριση γιατί εγώ από εκεί έχω τη δική μου διαχείριση και το δικό 

μου κέρδος κάνει τόσο. Θεωρώ ότι οι διαφορές μας στο να παίξουν στα 5 

ευρώ τον τόνο δεν λέει τίποτα. Να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι να 

δούμε την κομποστοποίηση, να δούμε κάποια άλλα πράγματα, να δούμε 

πιθανόν στο μέλλον μία πρώτη διαλογή δική μας παίρνοντας από μέσα βασικά 

στην ανακύκλωση γιατί το οργανικό θα φύγει, να δούμε αυτό που εγώ 

τουλάχιστον έκανα μία κουβέντα με την ηγεσία του ΦΟΔΣΑ να δούμε στο 

σημείο που επιλέγουμε, επειδή είναι ένα παλιό λατομείο και δεν έχει σημεία 

για να γίνουν κάποιοι βόθροι ή οτιδήποτε, οτιδήποτε υγρό απόβλητο να είναι 

μέσα σε δύο δεξαμενές δεκάτονες και από εκεί και πέρα να φεύγει και να 

πηγαίνει σε ένα βιολογικό για να μην έχουμε προβλήματα με τον υδροφόρο 

και να κλείσει αυτή η ιστορία. Ξεκίνησα πριν από πολλά χρόνια στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και ένα μόνιμο πρόβλημα ήταν τα σκουπίδια, έγιναν διάφορες 

προτάσεις, ήρθαν διάφορες απόψεις, βγήκαν άνθρωποι και έγραφαν με σπρέι 

στους τοίχους έξω τα σκουπίδια από το Λυγουριό, έχει αυτό το κομμάτι γίνει 

μία πολιτική σπέκουλα και όλοι θέλουν να σώσουν τον τόπο, δεν σώνεται ο 

τόπος από τα σκουπίδια. Σας προτείνω να πάτε αυτή τη στιγμή μετά του 

Κατσιμιλή του σούπερ μάρκετ και ανεβαίνοντας, στρίβοντας προς Γαλατά να 

δείτε τώρα που κόπηκαν τα χορτάρια τι γίνεται. Να δείτε γιατί μιλάμε. Να μη 

βλέπουμε μόνο τον κάδο, να βλέπουμε και ποιοι είμαστε, να βλέπουμε και 



57 
 

κατά πόσο η προσωπική μας ευθύνη μπορεί να σταθεί. Μιλάμε για 

κομποστοποίηση, να δούμε ποιος την κάνει. Μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, καλά 

κάνουμε και τα λέμε, καλές οι ιδέες, καλή η πυρόλυση, είμαστε όμως ένα 

Δήμος των 8 χιλιάδων κατοίκων μας λένε για 3 χιλιάδες, το έχω ξαναπεί και το 

λέω και τώρα, 3 χιλιάδες είναι με βάση κάποιους λογάριθμους, για τους τόνους 

μιλάω των σκουπιδιών, άμα δούμε το ρέμα, την …. και οτιδήποτε άλλο 

σκορπιέται από εδώ και από εκεί στο τέλος, γιατί η συμφωνία με το ΦΟΔΣΑ 

απ’ ότι είδα και εγώ σε εκείνη τη σύσκεψη είναι ότι του δώσουμε, υπάρχει η 

ζυγαριά και ότι του δώσουμε. Αν του πάμε χίλιους τόνους ότι τιμή και να μπει 

μείωση θα έχουμε από τα δημοτικά μας τέλη τα σημερινά αν θέλουμε να τα 

μειώσουμε παρά αύξηση. Λέω να κλείσει αυτή η ιστορία να μην κάτσουμε 

εστιάζοντας που θα είναι να το δούμε το κομμάτι της ανακύκλωσης, που θα 

είναι το κομμάτι του σταθμού μεταφόρτωσης, που θα είναι όλα αυτά επειδή 

πιο κάτω υπάρχει και ένα άλλο νομίζω επί συμμετοχής δεν το θυμάμαι πως 

είναι και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία να λάβει τέλος όλη αυτή η 

κατάσταση των σκουπιδιών, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο, να κλείσουν  οι 

χωματερές να μπούμε σε μία κανονικότητα και να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, 

ότι είμαστε ευρωπαίοι, ότι θέλουμε τουρισμό, ότι θέλουμε οτιδήποτε. Μακάρι 

η τουριστική ανάπτυξη του τόπου να φτάσει σε σημείο που θα χρειαστεί και 

τον οδικό άξονα Λυγουριό - Αραχναίο και να τον πάρουμε το ΣΜΑ, θα είναι 

τόσα τα έσοδά μας και να το πάμε στη Γαστούνη. Δε θέλω να πω κάτι άλλο, 

αυτή κλείνει η τοποθέτηση μου, ναι στο συγκεκριμένο θέμα, ναι στην έγκριση 

και στο κομμάτι αυτό και στην εξέταση της όλης κατάστασης και δεν έχω να 

πω κάτι άλλο παρά να σταματήσουν τα παιχνίδια με τα σκουπίδια, τίποτα 

άλλο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. 

Κλείνουμε με το Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε έχετε το λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς κύριε Τσιλογιάννη είναι άλλη η θέση της 

Αντιπολίτευσης άλλη η θέση της πλειοψηφίας και ναι και εμείς τότε προφανώς 

ψάχναμε κάποια άλλη λύση όπως και εσείς ψάχνετε να μας πείτε κάποιες 

άλλες λύσεις που δεν τις, δεν λέω ότι δεν γίνονται, λέω πρώτον ότι δεν 

γίνονται τώρα μετά από τόσα χρόνια, λέω ότι δεν συζητούνται σε ένα Δήμο 
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που έχει το 2% των σκουπιδιών της Πελοποννήσου και θέλουμε να μας 

ακολουθήσει όλη η Πελοπόννησος και λέω επίσης ότι καλά θυμάστε και έχετε 

αρχείο. Να σας πω λοιπόν και εγώ τι βγάζει το δικό μου το αρχείο, η επίσημη 

πρότασή σας στην Επιτροπή αυτή ήταν να πάμε στο βιολογικό του Λυγουριού 

και να κάνουμε το ΣΜΑ. Έχετε κάνει κατά καιρούς και άλλες προτάσεις με 

κύριο στοιχείο να είναι όλοι στον κεντρικό οδικό άξονα, δηλαδή να κάνουμε το 

δρόμο προς το Θέατρο την εγκατάσταση, αυτό βέβαια δεν μας εκπλήσσει, αν 

θυμηθούμε τι λέγατε λοιπόν και πιο παλιά, όταν ήσαστε Δήμαρχος ….. και 

Πρόεδρος της …. Αργολίδας, λέγατε λοιπόν χαρακτηριστικά προτείνω να 

βρούμε θέση για το ΧΥΤΑ μέσα στα όρια του Δήμου μας προκειμένου να 

ελέγχουμε τη διαδικασία διαχείρισης, είναι ακίνδυνοι οι ΧΥΤΑ λέγατε, είναι 

πολλά τα οικονομικά οφέλη για το Δήμο μας λέγατε, αυτά σε πρακτικά του ’05 

και του ’06 και μιλώντας πάντα για τα σκουπίδια απ’ όλη την Αργολίδα και μία 

σημαντική λεπτομέρεια που δεν τη λέτε στον κόσμο έξω, γιατί έχετε ξεχυθεί 

και δεν ξέρετε τι λέτε, λέτε ότι θα κάνουμε καινούριο σκουπιδότοπο, 

καινούρια χωματερή κλπ. Εσείς μιλούσατε για καινούρια χωματερή, μιλούσατε 

για χώρο υγειονομικής ταφής και όχι για απλή μεταφόρτωση όπως λέμε εμείς 

και προτείνατε να δεσμευτούν 150 στρέμματα στη θέση Κόρες στις 

Κοκκινάδες, να γίνουμε δηλαδή εμείς του Λυγουριό η χαβούζα της Αργολίδας. 

Αυτές ήταν οι σκέψεις σας. Προφανώς τις λέγατε προς όφελος των δημοτών 

και του Λυγουριού με αναπτυξιακό πρόσημο όπως πάντα και έχοντας περάσει 

εξαντλητικές και συνεχόμενες διαβουλεύσεις. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει 

αυτή τη στιγμή είναι το εξής, για να το κλείσουμε το θέμα και συμφωνώ με 

τον κύριο Γαλάνη, μην παίζουμε με τον κόσμο. Η στρατηγική για τη μείωση 

του κόστους μεταφοράς, δηλαδή θα πρέπει να μεταφέρονται όλα τα 

απορρίμματα σύμμεικτα και ανακύκλωση και να μην έχουμε επιστροφές και 

επιπλέον χρεώσεις, αυτό σημαίνει ότι το 40% που επιστρέφει τώρα από τα 

ανακυκλώσιμα δε θα το επιβαρυνόμαστε με επιπλέον έξοδα μεταφοράς. Να 

αυξηθούν τα ανακυκλώσιμα οπότε όλο και λιγότερα απορρίμματα να 

μεταφέρουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Και όταν λέω να αυξηθούν τα 

ανακυκλώσιμα εννοώ διαλογή στην πηγή, οικιακή κομποστοποίηση που 

έχουμε ήδη υποβάλλει πρόταση και τη χλευάζεται. Να κάνουμε ότι χρειάζεται 
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για να μειώσουμε τις δαπάνες ενέργειας, όπως αλλαγή λαμπτήρων, ενεργειακό 

συμψηφισμό ….. σε δημόσια κτίρια, βιολογικούς και δημοτικές εγκαταστάσεις 

και να προχωρήσουμε σε ενεργειακή θωράκιση των δημοσίων κτιρίων. Αυτό 

το λέμε γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

είναι κοινά σε ένα δήμο, άρα λοιπόν εφόσον θα αυξηθούν όντως τα τέλη 

καθαριότητας θα πρέπει να ρίξουμε τα τέλη φωτισμού. Η ανέξοδη και 

μικροπολιτική αντιπολίτευση που κάνετε είναι εύκολη, όμως εγώ θα περίμενα 

από έναν Δήμαρχο 12 ετών να είναι πιο σοβαρός όταν μιλάμε για τέτοια 

θέματα και όταν δεν έχουν λύσει εδώ και 20 χρόνια 25 το θέμα αυτό ο ίδιος 

και οι προκάτοχοι οι δικοί μου αλλά και οι δικοί σας, πάει να πει ότι υπάρχει 

ζήτημα. Μπαίνει λοιπόν στη διαδικασία πάλι να ξαναπούμε τα ίδια η 

Περιφέρεια να επιλύσει το ζήτημα. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε δώσει στο ΦΟΔΣΑ 

την αρμοδιότητα και δε θα πρέπει κάθε φορά να καθόμαστε να κρίνουμε σε 

όλο το μήκος και πλάτος τις αποφάσεις που παίρνει το συλλογικό όργανο των 

Δήμων ή το εμπιστευόμαστε ή σηκωνόμαστε και φεύγουμε από παντού και 

πάμε λοιπόν και συνεχίζουμε αυτό που λέει ο κύριος Γαλάνης, βρίσκουμε τα 

ρέματα και τα πετάμε μέσα. Θέμα χωματερής και γενικότερα περιβαλλοντικών 

δεν έθεσα ποτέ σε βαθμό που να πλήξω το Δήμο και αυτό το λέω γιατί όλα 

έρχονται προς το Δήμο, όσο ήμουν Αντιπολίτευση και θεωρώ ότι πρέπει την 

ίδια ωριμότητα και σοβαρότητα να έχουμε όλοι, όλοι να το λύσουμε θέλουμε 

και εσείς με άλλο τρόπο και εμείς με άλλο τρόπο. Θα πάμε στον πιο 

συμφέροντα τρόπο και στον πιο σίγουρα, σας το είπα και πριν με το 

συμφέρον, την πατήσαμε, το θυμάται ο κύριος Ξυπολιάς, καλά έκανε τότε, 

ήρθε  άνθρωπος εδώ πέρα και λέει εγώ με 30 ευρώ παίρνω ανακυκλώσιμα, 

μας έμειναν εδώ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι γι αυτό που κάνουμε. 

Πώς θα είμαστε σίγουροι; Μένοντας μέσα στην ομάδα. Αν ο Δήμαρχος 

Άργους, ο Δήμος Άργους, Μυκηνών προχωρήσει στο δικό του σχέδιο είμαστε 

εδώ να το δούμε πάλι, εγώ μιλάω με τον κύριο Καμπόσο και δεν έχουμε 

ζήτημα κόντρας πολιτικής την οποία να τη βάζουμε στα συμφέροντα των 

δήμων μας. Τα υπόλοιπα τα λύνουμε εκεί που είναι να τα λύσουμε, όταν 

μιλάμε για τους δήμους μας μιλάμε στο ίδιο επίπεδο και έτσι πρέπει. Θεωρώ 

όμως ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος της ολοκληρωμένης διαχείρισης, η τελευταία 
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ανακοίνωση ΦΟΔΣΑ θα χρειαστεί στο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο να περάσουμε 

και την οικονομική πολιτική του ΦΟΔΣΑ, γιατί μας ήρθε τώρα το έγγραφο, δεν 

ήθελα να το φορτώσουμε μαζί γιατί ήταν πολλά, είναι στα 69,5. Και βέβαια 

χρειαζόμαστε σταθμό μεταφόρτωσης, αυτό που λέμε είναι λάθος, είναι σαν 

παραγγείλουμε σε κάποιον 5 τόνους ξύλα και να πει ότι είναι πιο καλό να 

πηγαίνει έναν έναν τόνο στο Άργος παρά να τα μαζέψει τα 5 και να νοικιάσει 

ένα φορτηγό να τα πάει, πιο φτηνά θα του έρθει, μην το συζητάμε αυτό. 

Αυτό που πρέπει να συζητάμε και να το λέμε στον κόσμο έξω γιατί εσείς 

κάνετε το αντίθετο είναι ότι τα σκουπίδια που θα είναι στο σταθμό 

μεταφόρτωσης θα είναι μόνο, μόνο τα δικά μας και θα μπαίνουν στο 

κοντέινερ, τελεία. Ούτε σκουπιδότοπος, ούτε τίποτα. Και εκεί ευελπιστώ να 

υπάρξει μία λύση ολοκληρωμένης πραγματικά διαχείρισης, ολοκληρωμένης, 

και θα συμφωνήσω με τον κύριο Γαλάνη θα πρέπει να δούμε να φεύγουν όσο 

πιο λίγα σκουπίδια γίνεται για το εργοστάσιο, αυτό μας ενδιαφέρει να πέσουμε 

στην πηγή πάρα πολύ. Να κάνουμε κτήμα μας την κομποστοποίηση που 

συχνά πυκνά γίνεται στον τόπο μας αλλά και την ανακύκλωση να την 

αναθερμάνουμε και ότι φεύγει να μη γυρίζει πάλι πίσω και να κάνουμε διπλά 

δρομολόγια, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ λοιπόν σας προτείνω να ψηφίσετε το 

συγκεκριμένο σχέδιο, μπήκαμε σε λεπτομέρειες νομίζω δεν ήταν κακό και 

μπήκαμε με αφορμή και με αυτά που είπε ο κύριος Τσιλογιάννης και με αυτά 

που είπε ο κύριος Γαλάνης, δεν αναφέρονται όλα αυτά βέβαια στο τοπικό 

σχέδιο, εδώ είναι πιο γενικόλογα προτείνω να ψηφιστεί το τοπικό σχέδιο να 

προχωρήσουμε και στις υπογειοποιήσεις των κάδων, είναι πολύ σημαντικό σε 

κεντρικά σημεία εδώ στο Λυγουριό αλλά και στα τουριστικά μέρη αλλά και 

γενικότερα στους οικισμούς να πάμε σε υπογειοποιήσεις κάδων και να πάμε 

στην επόμενη μέρα της αποκομιδής απορριμμάτων. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Κύριε Τσιλογιάννη θα 

θέλατε; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν πήρα απαντήσεις.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτάκι, απαντήσει δόθηκαν, εάν εσείς το κρίνετε ότι 

δεν πήρατε απαντήσεις.., εν πάση περιπτώσει όμως δεν αναφέρει πουθενά ο 

κανονισμός που ψηφίσατε και εσείς ότι θα πρέπει να πάρετε την απάντηση 
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όπως θέλετε εσείς, δυστυχώς. Προχωράμε κύριε Τσιλογιάννη στην 

ψηφοφορία. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έχουμε δευτερολογία δηλαδή; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί έχετε επί προσωπικού;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί προσωπικού, όταν απευθύνεται προσωπικά σε εμένα 

ως Πρόεδρο της.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …αλλά όχι ότι δε δεχτήκατε απαντήσεις αυτό δεν είναι επί 

προσωπικού. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: απάντησε αν η επιτροπή συνεδρίασε για να προτείνει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο 1,5 χρόνο; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ξαναλέω η απάντηση που δίνει ο καθένας δε θα το 

κρίνουμε όλοι τώρα αν δόθηκε σε εσάς προσωπικά, αν σας καλύπτει ή δεν σα 

καλύπτει, δε λέει πουθενά ο κανονισμός θα πρέπει να δίνει απάντηση αυτή 

που θέλω εγώ, αυτή που θέλει ο καθένας δίνει.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τότε επί προσωπικού σύμφωνα με τον κανονισμό κύριε 

Πρόεδρε, γιατί όταν απευθύνεται προσωπικά ως πρόεδρο της ….και το τι είχα 

κάνει και μεταφράζει το τι είχε γίνει όταν αυτός τότε δεν ήξερε ούτε το 

βρακοζώνι του να δέσει όταν ασχολιόμουν εγώ με τα σκουπίδια. Τότε δε 

μιλάγαμε για ΧΥΤΑ γιατί δεν τα ξέρει τα θέματα ο Δήμαρχος. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κύριε Τσιλογιάννη δυστυχώς έχετε νευριάσει, έχετε 

εξαγριωθεί και μας δείχνετε τώρα έναν άλλο εαυτό. Είναι κακό λοιπόν να σας 

παρακολουθούν τώρα 50-60 άτομα και να μιλάτε έτσι. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το θέμα, καταρχήν δε μίλησα με το Δήμαρχο του 

Άργους, είπα εγώ ότι μίλησα με τον Δήμαρχο του Άργους; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία τοποθετηθείτε έχετε δυο λεπτά. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είπα με τον Αντιδήμαρχο τον αρμόδιο που είναι ο κύριος 

Κρίγκος. Λέω ότι δεν είναι το θέμα διαχείρισης απορριμμάτων ούτε για 

πολιτική αντιπαράθεση ούτε για τίποτα, και δε μπορεί να μου λέει τα δικά μας 

σκουπίδια στο σταθμό μεταφόρτωσης λέει γιατί  δεν ξέρω τι είναι σταθμός 

μεταφόρτωσης. Τα υγρά απόβλητα από το σταθμό μεταφόρτωσης πού θα 

πηγαίνουν;  Ερώτηση για να απαντήσει. Δεν είναι σκουπιδότοπος; Λέω δεν 

πρέπει να παίζουμε με αυτό, πρέπει να βρούμε λύση και να είμαστε όλοι μαζί 



62 
 

για να λυθεί το θέμα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα, γι αυτό δεν έχει λυθεί τόσα 

χρόνια. Τώρα οι επιτήδειοι που τον πληροφόρησαν το τι γινόταν το 2002 και 

το 2004 και οι αποφάσεις οι ίδιοι με έλεγαν κλέφτη τότε και δεν είχαν τα 

παντελόνια να πουν δημόσια συγγνώμη που είναι και σήμερα σύμβουλοι του 

Δημάρχου στη ΔΕΥΑ από εδώ και από εκεί. Μην αναφερόμαστε σε προσωπικό 

επίπεδο το τι έκανε, για τα συμφέροντα του Δήμου τότε έλεγα και άμα θέλει 

να του αναλύσω την πρόταση και το τι έγινε και ποιοι έγραφαν στον τοίχο 

που σήμερα δεν γράφουν και έλεγαν είχε δίκιο, να έρθει να τα πούμε, ξέρει 

πολύ καλά ο κόσμος τι έγινε. Εμείς θα καταψηφίσουμε το τοπικό σχέδιο 

δράσης, θα το ξαναφέρετε γιατί 3-4 φορές παίρνουμε απόφαση για κάθε 

θέμα, θα ξανάρθει πολύ σύντομα γιατί θα λειτουργήσει το Άργος και θα σας 

δω τότε αν αναγκαστείτε να πάτε ή όχι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε κύριε Τσιλογιάννη. Κύριε Δήμαρχε έχετε 

το λόγο να τοποθετηθείτε και να τελειώσουμε το συγκεκριμένο θέμα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς δεν καταλαβαίνω προς τι ο εκνευρισμός. Το τι 

έκανε ο καθένας πριν 15 χρόνια στην προσωπική του ζωή δεν είναι δικό σας 

θέμα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Όμως θα περίμενα από έναν αυτοδιοικητικό  

που στα 27 του κάποιοι του έδωσαν τη δύναμη να γίνει Δήμαρχος σε ένα 

χωριό, τότε σε ένα Δήμο τέλος πάντων.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ήθελε να μάθει, μάθετε και εσείς.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε μία κοινότητα λοιπόν.. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κύριε Δήμαρχε. Κύριε Τσιλογιάννη εάν 

ξαναπεταχτείτε θα σας αποδεσμεύσω από τη συνε.., μάλλον δεν ξέρετε τους 

κανόνες, ήσαστε τόσα χρόνια Δήμαρχος, τόσα και αντιπολίτευση και δεν 

ξέρετε τους κανόνες του δημοτικού συμβούλιου, σας παρακαλώ λοιπόν. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ζητώ συγγνώμη, λέω τώρα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξαναλέω λοιπόν εγώ θα περίμενα από έναν Δήμαρχο που 

ξεκίνησε σε αυτή την ηλικία να μιλάει καλύτερα για το ποια ηλικία ξεκινάει ο 

καθένας και τι έκανε ο καθένας το 2005 και όταν ήταν 22 χρονών και 23, 

τέλος πάντων δε θα συνεχίσω για αυτό το θέμα. Εγώ λοιπόν λέω ότι εσείς 

έχετε αναγάγει το ζήτημα αυτό στην μικροπολιτική και βγαίνετε έξω στον 

κόσμο και δεν ξέρετε τι λέτε. Αυτό είπα. Ελάτε να συζητήσουμε εδώ όταν 
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θέλετε, γιατί αυτά που λέτε είναι ψέματα και ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΣΜΑ έχει 

υποδοχή γι αυτά που λέτε για τα υγρά, έχει υποδοχή. Τώρα τι συζητάμε; Τι 

νομίζετε ότι θα γίνει κάτι που γινόταν πριν 30 χρόνια; Ή αν γίνει κάτι τέτοιο 

θα το αφήσουμε να γίνει; Δε θέλει κανείς να καταστρέψει το περιβάλλον ούτε 

εσείς ούτε εμείς, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση σε κάποια 

πράγματα όμως όταν βάζουμε μπροστά τη σκέψη μας και το μικροπολιτικό 

συμφέρον για να ξεπεράσουμε την μη πρότασή μας σοβαρή δημιουργούνται 

αυτά τα προβλήματα τι να κάνουμε; Η πρότασή σας, ξαναλέω πάλι, ήταν να 

πάμε στον Βιολογικό του Λυγουριού που είναι έτοιμη η ράμπα και δεν 

λειτούργησε ποτέ. Έτσι έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα 

το ξαναφέρουμε, μπορεί να το ξαναφέρουμε όντως, μπορεί να λειτουργήσει 

το Άργος, αν είναι προς το συμφέρον μας θα το φέρουμε 4 φορές όπως το 

είπατε και 5 και θα ψηφίσετε και εσείς στο τέλος, γιατί θα είναι προς το 

συμφέρον μας, εννοείται αυτό. Εγώ βάζω αυτά τα θέματα γιατί δε μπορώ να 

ακούω μόνο τη μία πλευρά, πρέπει να ακούγονται όλα. Τώρα όσον αφορά για 

τους υπόλοιπους που μου λέτε, ναι ο κόσμος έκρινε, έκρινε. Έκρινε σε πολλές 

εκλογές, έκρινε και μετά από τις πολλές εκλογές και κάποιες στιγμές είμαστε 

συμπολίτευση κάποιες άλλες είμαστε στην αντιπολίτευση, δε θα το 

αναγάγουμε κάθε φορά σε θέμα μείζον αυτό. Τώρα διοικεί αυτή η Δημοτική 

Αρχή αύριο το πρωί μπορεί να διοικεί μια άλλη, τι να κάνουμε τώρα; Πάντως 

όλοι θα πρέπει να κοιτάμε το συμφέρον και το συμφέρον είναι να μην 

φεύγουν χρήματα και να σπαταλούνται για πράγματα που δεν πρέπει. 

Εννοείται ότι θα πληρώσουμε κάποια πράγματα, εννοείται ότι τα απορρίμματα 

θα τα πληρώσουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το μεσημέρι που μιλάγαμε με τον 

κύριο Νίκα γιατί μιλήσαμε για τα σκουπίδια όλοι μαζί εκεί οι Δήμαρχοι υπάρχει 

ένα μεγάλο σχέδιο αποκατάστασης χωματερών, το οποίο θα πρέπει να 

λειτουργήσει μετά το εργοστάσιο, μετά την ολοκληρωμένη διαχείριση, γιατί 

αν γίνει το λάθος αυτό που είχε γίνει θα έχουμε πάλι προβλήματα. Και να σας 

πω κάτι γιατί εντάξει πρέπει να τα  λέμε και όλα, παραλάβαμε 2/9/19 μια 

καιόμενη χωματερή, δεν έχει κάνει τσαφ εδώ και 1 χρόνο, τους υπαλλήλους 

με 15 μέρες άδεια της πυρασφάλειας και με έναν Δήμαρχο και τη Γεωργία την 

Τουρλούκη να κοιμόμαστε κάθε δυο μέρες στου Ντεβετζή, αυτή ήταν η 
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κατάσταση. Προσπαθήσαμε να τη διορθώσουμε, δεν βγήκαμε να το 

φωνάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα; Δε λέω ότι είναι το πιο σωστό, λέω ότι αυτό 

γίνεται, δυστυχώς, αυτό γινόταν τόσα χρόνια. Δεν φταίει ούτε ο Ξυπολιάς που 

ήταν αντιδήμαρχος στα απορρίμματα ούτε ο Οικονόμου, έπρεπε κάτι να γίνει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου 

θέματος. Υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου με την 74/2016 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου 

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

Σμυρλή, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος 

Ρώτας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Γαλάνης Κωνσταντίνος, η κυρία 

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

Διδασκάλου και εγώ. Κατά πλειοψηφία λοιπόν περνάει το συγκεκριμένο θέμα.  

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Επιδαύρου ως μέλος στο 

“Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη” και έγκριση πίστωσης 

για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού ολοκληρώνεται το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ήδη 

ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 - 2027.  

Η αγωνία όλων των Αυτοδιοικητικών, ανεξαρτήτως των υπαρκτών πολιτικών 

διαφορών που υπάρχουν, είναι κοινή, τόσο για την πορεία της χώρας όσο και 

για το θεσμό που υπηρετούμε. Βασικός μας στόχος παραμένει το πώς η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της 

Ανασυγκρότησης της χώρας.  

Για να μην χάσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης εν όψη και της νέας 

προγραμματικής περιόδου, ότι έχουμε αντιμετωπίσει σε όλες τις 

προηγούμενες, θα πρέπει, αυτή τη φορά, να προετοιμαστούμε εγκαίρως.  

Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι πολύ διαφορετικό στη φιλοσοφία του. Εμπεριέχει 

πολλές απαιτήσεις και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της 

επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης», της απασχόλησης, σε 
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δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και σε ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής 

ανάπτυξης.  

O Δήμος μας πρέπει να «τρέξει», ώστε να αποκτήσει προβάδισμα και να έχει 

ένα σαφές πλεονέκτημα στη διεκδίκηση των παρεμβάσεων που έχουμε ήδη 

δρομολογήσει, αλλά και να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο προς όφελος 

των συμπολιτών μας. 

Το μοντέλο των διαδημοτικών συνεργασιών μπορεί να αποδειχθεί 

καθοριστικός πολλαπλασιαστής ισχύος στην προσπάθειά μας να γίνουμε 

αποτελεσματικότεροι στις διεκδικήσεις μας και χρησιμότεροι στις τοπικές 

κοινωνίες. 

Η διαδημοτική συνεργασία, εμπλέκει έναν αριθμό τοπικών αρχών που 

ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να αναπτύξουν και να διαχειριστούν 

αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να 

ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, 

παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική 

ανάπτυξη. 

Έχοντας υπόψη τους σκοπούς, τους στόχους και το καταστατικό του Δικτύου 

Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, προτείνω να αξιοποιηθούν οι 

συγκεκριμένες δράσεις και να γίνει και ο Δήμος μας μέλος.  

Γι’ αυτό χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μια αίτηση 

εγγραφής η οποία συμπληρώνεται από τον Δήμαρχο. 

Θεωρώ ότι τα οφέλη για τον Δήμο μας από τη συμμετοχή του στο 

Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» στο οποίο είναι ήδη μέλη πάνω από 

60 Δήμοι από όλη την Ελλάδα, θα είναι πολλά, και κυρίως για τους κάτωθι 

λόγους:  

Ο Δήμος λαμβάνει προσωπική καθοδήγηση για το πώς χτίζει την δική του 

Στρατηγική Ανάπτυξης. 

Αποκτά την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του σε επιστημονικό 

προσωπικό για την υλοποίηση έργων και δράσεων. 

Ανακαλύπτει νέες καλές πρακτικές και διευρύνει τις συνεργασίες του με 

άλλους Τοπικούς Φορείς ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες 

καθιερώνοντας έναν ισχυρό δεσμό με τα υπόλοιπα Μέλη του Δικτύου. 
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Είναι διαρκώς ενημερωμένος για προσκλήσεις που ανοίγουν καθώς και για 

άλλες ευκαιρίες εργαλείων χρηματοδότησης. 

Αποκτά πρόσβαση σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία πληροφορικής και αξιοποιεί 

την χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας όσον αφορά τη διαχείριση των 

πόρων και υλοποίηση έργων. 

Επηρεάζει την πολιτική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα βιώνοντας νέες εμπειρίες στον 

τρόπο διοίκησης.  

Λαμβάνει μηνιαίες ηλεκτρονικές εκθέσεις με παραδείγματα καλών πρακτικών 

από όλη την Ευρώπη. 

Προωθεί τις δράσεις και το έργο του Δήμου μέσα από το περιοδικό μας 

CON.AGAZINE, το website CCNEWS και το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου CITY 

CONNECT FORUM. 

Οι υπηρεσίες που θα μπορεί να λαμβάνει ο Δήμος μας είναι: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. παρέχει συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς 

υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της 

διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή 

προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, 

καθώς και τη διαχείριση αυτών ως και την ολοκλήρωσή τους. 

Ξεκινώντας από την υποστήριξη των υπηρεσιών στην εκπόνηση του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη του 

φορέα έως και την τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων και 

σε Συμπράξεις έργων & έργων Παραχώρησης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αποτιμώντας την ισχύουσα κατάσταση στις τεχνικές υπηρεσίες, ακόμη και σε 

περιπτώσεις όπου διαθέτουν επάρκεια τεχνικού προσωπικού, εντοπίστηκε ότι 

στερούνται συχνά των αναγκαίων, για την ανάληψη των αντίστοιχων 
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υπηρεσιών, ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να αδυνατούν τόσο τυπικά όσο και 

κατ’ ουσία να ασκήσουν τις σχετικές αρμοδιότητες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου, πέρα από την δυνατότητα 

στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών με επαρκές και εξειδικευμένο 

προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες Σύνταξης και Θεώρησης μελετών, Επίβλεψης 

και Παραλαβής έργων καθώς και Συντήρησης και Λειτουργίας έργων και 

εξοπλισμού. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. αξιοποιώντας την Διαχειριστική του Επάρκεια και Ικανότητα, 

δύναται να παρέχει  την υπηρεσία Υποκατάστασης Φορέα στο ρόλο του 

Δικαιούχου εφόσον αυτός στερείται διαχειριστικής επάρκειας, ώστε μέσω της 

οργανωτικής και στελεχιακής υποδομής του Δικτύου να μην απολέσει την 

ευκαιρία να εντάξει έργα του για χρηματοδότηση σε Συγχρηματοδοτούμενα 

και Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Επιπλέον το Δίκτυο Διεκδικεί από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση 

χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο προσκλήσεων, ως Δικαιούχος Πράξεων 

αυτοτελώς για την υλοποίηση, έργων ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της 

τοπικής και περιφερειακής  ανάπτυξης. 

Με τον ίδιο τρόπο διεκδικεί συμπληρωματική χρηματοδότηση μέσω 

ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, για την υλοποίηση έργων εκτός 

πλαισίου ΕΣΠΑ, αυτόνομα ως Δικαιούχος Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Προγραμμάτων αυτοτελώς, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς από την 

Ελλάδα και την Ευρώπη. 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Με την αξιοποίηση δοκιμασμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών, το Δίκτυο 

αναπτύσσει ψηφιακές εφαρμογές, σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τόσο τις 

εσωτερικές ανάγκες των Φορέων, όσο και τις υποχρεώσεις τους προς τους 

πολίτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

Επιλέγει να συμμετέχει ενεργά σε μια εξελισσόμενη πραγματικότητα και σε 

αυτό που ονομάζουμε εν γένει cloud, θέτοντας σε δεύτερο πλάνο το κομμάτι 

του hardware και αναδεικνύοντας την αξία του λογισμικού και των υπηρεσιών, 
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δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην προσφορά λύσεων λογισμικού ως 

υπηρεσία (Software as a Service – SaaS). 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. υποστηρίζει τους φορείς σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού 

και αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών ενώ παράλληλα προτείνει 

πιθανές αναδιαρθρώσεις της οργανωτικής δομής του φορέα έπειτα από 

χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπισμού των 

επιχειρησιακών αναγκών. 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει της υπηρεσίες στην εκπόνηση εξειδικευμένων 

τεχνοοικονομικών εκθέσεων, μελετών και ερευνών με στόχο τη βελτίωση των 

εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας αλλά και προσθήκη υπεραξίας στις 

επιχειρησιακές πρακτικές του φορέα. 

Επιπλέον το Δίκτυο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και 

κατάρτιση του προσωπικού και εκπαιδεύει τα στελέχη των φορέων, μέσα από 

εξειδικευμένα σεμινάρια, ημερίδες, παραγωγή χρηστικών οδηγών. 

Για όλα τα παραπάνω εισηγούμαι τη συμμετοχή του Δήμου Επιδαύρου ως νέο 

Τακτικό Μέλος στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων» και την έγκριση πίστωσης 

3.000,00 ευρώ ετησίως από τον Κ.Α. 10-7515 «Συμμετοχή Δήμου στο Δίκτυο 

Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» για την κάλυψη της δαπάνης 

συμμετοχής. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το δίκτυο πόλεων είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο τύπου 

αναπτυξιακού συνδέσουμε αναπτυξιακής εταιρείας, είναι μια μορφή η οποία 

δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο για να μπούμε μέσα ως μέτοχοι, άρα αυτό μας 

δίνει μία ευελιξία όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις γιατί υπάρχει πάντα η 

πρόθεση μαζί με όμορο Δήμους να κάνουμε δικό μας αναπτυξιακό σύνδεσμο 

όχι αναπτυξιακή εταιρεία. Νομίζω ότι τα 3.000 ευρώ που χρειάζεται για να 

γίνει τακτικό μέλος ο Δήμος μας και οποιοιδήποτε στιγμή να φύγει βέβαια δεν 

είναι μεγάλο ποσό και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά σε αυτές τις 

προσκλήσεις του ΤΡΙΤΣΗ που τρέχουν αυτή τη στιγμή και δεν θα προλάβει 

άλλος οργανισμός αναπτυξιακός ή άλλη αναπτυξιακή εταιρεία να τις τρέξει. 

Θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε, είναι μια πολύ μικρή πίστωση που θα πρέπει να 
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βάλουμε και θα τα αποτελέσματα θα είναι νομίζω τα καλύτερα που μπορούν, 

γιατί είναι ένα έμπειρο δίκτυο πόλεων, μία έμπειρη εταιρεία. Κάναμε και εμείς 

τις επαφές μας και το είδαμε και μέσα σε Υπουργεία και γενικότερα, θεωρώ 

λοιπόν ότι θα πρέπει να ψηφιστεί και να μπούμε σε αυτό το δίκτυο πόλεων και 

να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες του δήμου, κυρίως την Τεχνική Υπηρεσία. 

Ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Βλέπω ότι θέλει ο κύριος 

Τσιλογιάννης. Κάποιος άλλος που θέλει; Ο κύριος Τσιλογιάννης, κύριε 

Τσιλογιάννη έχετε το λόγο. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν το Δήμαρχο τι έγινε με 

εκείνον τον Αναπτυξιακό Οργανισμό που είχε έδρα την Παλλήνη, που είχε 

παράρτημα την Παλλήνη τέλος πάντων. Δήμαρχε εδώ έχουμε εταιρείες γύρω 

γύρω με διαχειριστική επάρκεια με 35 άτομα προσωπικά αποδεδειγμένα την 

ΑN.BΟ.ΠΕ, τον ΠΑΡΝΩΝΑ, την Αναπτυξιακή που μας έδωσε τις μετοχές ο 

κύριος Νίκας πρόσφατα, το ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ακόμα που είναι αναπτυξιακοί 

οργανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν το Δήμο, την πρώτη πήγαμε με 

παράρτημα στην Παλλήνη, εδώ βλέπω με έδρα τη Δράμα, η τρίτη ελπίζω να 

είναι στο Μονακό περίπου. Εμείς θα καταψηφίσουμε γιατί έχουμε οργανισμούς 

που μπορούμε να τους στηρίξουμε και να μας στηρίξουν με διαχειριστική 

επάρκεια και όλα τα τεχνικά μέσα για την Τεχνική Υπηρεσία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις δεν βλέπω. Ο κύριος Γαλάνης ο Θανάσης. 

Κύριε Γαλάνη. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο επειδή έχει 

έρθει σε κάποιες επαφές απ’ ότι καταλαβαίνω, γιατί δεν φαίνεται σε κάποιο 

εισηγητικό, ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο αυτού του δικτύου; Τι ακριβώς 

κάνει; Δεν συζητάμε για τα 3.000 ευρώ, θα τοποθετηθώ μετά θα πω την 

άποψή μου γενικά σε αυτές τις καταστάσεις, απλά ως Δίκτυο Πόλεων έχει ένα 

καταστατικό, ως κεντρικό κομμάτι παροχής υπηρεσιών ποιο έχει;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τεχνική υποστήριξη και τεχνική επάρκεια που μας ενδιαφέρει 

εμάς σε πρώτη φάση για τα προγράμματα αυτά τα μεγάλα που δε μπορούμε 

να τρέξουμε μόνοι μας ή δε μπορούμε να τρέξουμε με αυτούς τους 

οργανισμούς που ανέφερε πριν ο κύριος Τσιλογιάννης, γιατί θεωρητικά ωραία 
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τα αναφέρει, οι μισοί είναι προς εκκαθάριση απ’ αυτούς που είπε και δεν έχουν 

35 άτομα προσωπικό, δεν έχουν ούτε τρία,  και όπου χρειαστεί βοηθάμε και 

βοηθούν δεν το συζητάμε, αλλά όχι γι αυτά τα μεγάλα έργα, δεν μπορούν.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ουσιαστικά βοηθός της Τεχνικής μας Υπηρεσίας;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και διοικητικά θα μας τρέξουν, θα τρέξουμε κάποια από τα 

προγράμματα μας τα μεγάλα και διοικητικά και τεχνικά, κυρίως τεχνικά να 

πάρουμε την τεχνική επάρκεια, την έχουμε, να βοηθήσει την Τεχνική 

Υπηρεσία, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι τύπο αναπτυξιακό, αυτό που είπε ο 

κύριος Τσιλογιάννης, είναι επιλογή όμως, είναι επιλογή το που θα πας και με 

ποιους θα συνεργαστείς. Θεωρώ ότι είναι κατανοητό ότι είναι επιλογή, αν ήτα 

ο κύριος Τσιλογιάννης προφανώς θα είχε συνεργαστεί με κάποιον άλλον, δεν 

αντιλέγω εγώ, ούτε ποτέ είχαμε φέρει αντίρρηση. Όσον αφορά την 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ δεν το συζητάμε τώρα, δεν ξεκινάς τέτοια κουβέντα καν, μια 

εταιρεία που είναι υπό εκκαθάριση. Όμως να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα να 

μιλήσουμε συμφωνώ. Δεν μας καλύπτει η ΑΝ.ΑΡ εδώ σε αυτό το κομμάτι, δε 

μπορεί να μας καλύψει η Αναπτυξιακή Αργολίδας τώρα όπως είναι σε αυτά τα 

κομμάτια τα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θα έχουμε 

καλά αποτελέσματα και το να βρίσκεται η έδρα αυτών που συνεργάζεσαι, η 

φυσική έδρα κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν είναι κακό, μακάρι να 

είχαμε όχι στο Μονακό στις Βρυξέλλες ένα γραφείο και ας συνεργαζόμασταν 

εκεί θα ήταν ακόμα καλύτερα, θα πηγαίναμε στο ΕΣΠΑ μια χαρά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποιος που 

θέλει να τοποθετηθεί η να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ο κύριος Γαλάνης. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Την πήρα την απάντηση από το Δήμαρχο, 

διευκρινιστικό ήταν, η τοποθέτηση η δική μου είναι, επειδή είμαστε Δήμος 

μικρός, επειδή η επάρκεια μέσα από το κομμάτι των υπαλλήλων την ξέρουμε 

όλοι πως είναι, ξέρουμε τα προβλήματα, αν δεν έχουν προχωρήσει κάπου τα 

πράγματα δεν έχουν προχωρήσει γιατί δεν καταφέραμε να πάρουμε έναν 

φάκελο ολοκληρωμένο να τον πάμε κάπου, όπου πήγε φάκελος 

ολοκληρωμένος κανείς δεν μας είπε όχι, πάρτε χρήματα, ναι μας είπε. Εμένα η 

άποψη η δική μου είναι και στο Δίκτυο Πόλεων και στην ΑΝ.ΑΡ με ένα 

ποσοστό που έχουμε, ένα 2,5% και δεν ξέρω με 5 μετοχές ακόμα αν γίνει 3-4 
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και οπουδήποτε αλλού και να φτιάξουμε και κάτι και μακάρι να προχωρήσει 

και αυτή η ιστορία η οποία έχει σταματήσει με το Ναύπλιο και την Κυνουρία 

και εκεί. Δεν είναι τα έξοδα που δημιουργούνται για ένα Δήμο της τάξεως των 

3 και 4 χιλιάδων με 2,3,4 επιλογές συζητάμε για 15 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, 

τα θεωρώ μηδαμινά μπροστά στο όφελος που θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Υπέρ της έγκρισης 

συμμετοχής του Δήμου Επιδαύρου ως μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων 

για την ανάπτυξη και έγκριση πίστεως για την κάλυψη της δαπάνης 

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

Σμυρλή, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος 

Ρώτας, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Γαλάνης Κωνσταντίνος, η κυρία 

Τουρλούκη είναι εδώ, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση, η κυρία 

Διδασκάλου και εγώ. Κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Εξέταση αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Παιδικό 

Σταθμό» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 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 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 (9/2020 έως 3/2021), οι οποίες θα εξετάζονται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο όταν τα νήπια φθάσουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας. 

Από αυτές σήμερα εξετάζουμε μία αίτηση που αφορά νήπιο που συμπλήρωσε 

τα δυόμιση έτη στις 09/02/2021. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. 
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Επειδή ήδη λειτουργεί νέο τμήμα στην Αρχαία Επίδαυρο και η δυναμικότητα 

το επιτρέπει και επειδή πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εισηγούμαστε να 

γίνει δεκτή αυτή η αίτηση. 

 Δεν υπάρχει κάτι άλλο, τον φάκελο τον έχουμε εδώ για όποιον θέλει να 

δει τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια 

τοποθέτηση. Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Είναι ομόφωνα; Ομόφωνα 

υπέρ της αποδοχής του συγκεκριμένου νηπίου στον Παιδικό Σταθμό της 

Αρχαίας Επιδαύρου. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός μελών επιτροπών που προβλέπονται από τον 

κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 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 

του δήμου εκ των οποίων οι τρεις ορίζονται από τον Δήμαρχο. Στις επιτροπές 

προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση της 

συγκρότησης. 

Εδώ λοιπόν υπάρχει μία επιτροπή όπως είχαμε πει, είναι εξ αναβολής 

από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, 

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιτροπή Εθελοντισμού, Επιτροπή 

Περιβάλλοντος Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων και Επιτροπή 

θεμάτων Υγείας.  

Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Λαλιώτης Ιούλιος 

Γαλάνης Κωνσταντίνος από τη συμπολίτευση Δημοτικοί Σύμβουλοι. Θέλουμε 

έναν από την Αντιπολίτευση, Πρόεδρε.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσιλογιάννης να προτείνει και ο κύριος Γαλάνης να 

προτείνει. Κύριε Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προτείνω από την Αντιπολίτευση εμένα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένη τη Δήμητρα τη 

Διδασκάλου. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να πάμε σε ψηφοφορία μεταξύ σας η Αντιπολίτευση. 

Ποιοι ψηφίζουν τον κύριο Τσιλογιάννη; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Το αποτέλεσμα γνωστό, δεν χρειάζεται. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Άρα ο κύριος Τσιλογιάννης από την Αντιπολίτευση. 

Προχωράμε Δήμαρχε από τους δημότες; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από τους δημότες προτείνω τον κύριο Μακρή Δημήτρη την 

κυρία Βερδελή Ειρήνη και την κυρία Γεωργίου Ελένη. Και πρέπει έναν η 

Αντιπολίτευση. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη ποιον προτείνετε και κύριε Γαλάνη ποιον 

προτείνετε;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προτείνω τον Σμυρλή τον Τάσο ως δημότη. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Είναι ανώφελο θεωρώ να πάμε σε ψηφοφορίες, 

θα παίζουμε; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα δεν χρειάζεται να πάμε, είναι ένα το μέλος άρα πάμε 

στον κύριο Σμυρλή. Προχωράμε στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από δημοτικούς συμβούλους προτείνω τον κύριο Μαργιόλα 

Ηλία, την κυρία Σμυρλή. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη ποιον προτείνετε; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οικονόμου Αναστάσιος από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και από τους δημότες Οικονόμου Γεωργία του Γεωργίου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εμείς στους δημοτικούς τη Διαλιάτση. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν τον κύριο Οικονόμου; 

Ο κύριος Ξυπολιάς, ο κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος 

Τσιλογιάννης και η κυρία Μπλάτσου. Και την κυρία Διδασκάλου; Η κυρία 
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Διαλιάτση, ο κύριος Γαλάνης και η κυρία Διδασκάλου. Άρα ο κύριος 

Οικονόμου. Και προτείνατε και.. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι και ο Σαρρής. 

κ. ΣΑΡΡΗΣ: Ψηφίζω Οικονόμου. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κύριος Σαρρής ψηφίζει Οικονόμου. Άρα ο κύριος 

Οικονόμου και είπατε ως δημότη Οικονόμου Γεωργία δηλώσατε κύριε 

Τσιλογιάννη; Ωραία. Κύριε Γαλάνη θα προτείνετε; Θα πάω σε ψηφοφορία 

τώρα; Όχι. Άρα ο κύριος Τσιλογιάννης, και ο κύριος Δήμαρχος; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω την κυρία Δρόσου Γεωργία και τον κύριο 

Αγγέλου Ανδρέα και προτείνω στον κύριο Γαλάνη αν θέλει να πάρει το τρίτο 

μέλος το δικό μας.   

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Την κυρία Διαλιάτση Δήμητρα ως πολίτης.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν νομίζω ότι θα περάσει, δε θα περάσει στην απόφαση, 

είχαμε πρόβλημα και την άλλη φορά. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Όχι, εσείς Δήμαρχε βάλτε τον.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον κύριο Γκόνη από την …. τον Κώστα. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην Επιτροπή Εθελοντισμού, κύριε Δήμαρχε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κυρία Σμυρλή, ο κύριος Κουστένης από δημοτικούς 

συμβούλους. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σαρρής Ανδρέας. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Διδασκάλου Δήμητρα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι ψηφίζουν τον κύριο Σαρρή; Ο κύριος Ξυπολιάς, ο 

κύριος Τσιλογιάννης ο κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος Σαρρής, και η κυρία 

Μπλάτσου; Η κυρία Μπλάτσου. Και ποιοι ψηφίζουν την κυρία Διδασκάλου; Η 

κυρία Διαλιάτση, ο κύριος Γαλάνης και η κυρία Διδασκάλου. Ο κύριος Σαρρής 

λοιπόν στην Επιτροπή Εθελοντισμού. Από δημότες ποιον προτείνεις Δήμαρχε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την κυρία Τσώλη Γεωργία του Δημητρίου. Ποιον προτείνατε 

κύριε Τσιλογιάννη; Το Σαρρή είχατε προτείνει. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σαρρής Ανδρέας. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την κυρία Τσώλη Γεωργία του Δημητρίου και την κυρία 

Χρήστου Ελένη αν δεν θέλει ο…, κύριε Γαλάνη θέλετε τον δικό μας; 
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Όχι. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και την κυρία Τριανταφύλλου Αικατερίνη από τη Νέα. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη ποιον προτείνετε από δημότες; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατσαρού Ελεάνα του Κωνσταντίνου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαλάνη; Όχι. Άρα η κυρία Κατσαρού Ελεάνα. 

Προχωράμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Πολεοδομικών και Χωροταξικών 

θεμάτων. Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη είχατε πει πολεοδομικών Χωροταξικών και 

περιβαλλοντικών; πώς το είχατε πει; Και Περιβαλλοντικών, εντάξει να 

συμπληρωθεί Πρόεδρε. Συμπολίτευση Ρώτας Δημήτρης, Οψιμούλης Φώτης. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ξυπολιάς Ιωάννης.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Γαλάνης Αθανάσιος. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι ψηφίζουν τον κύριο Ξυπολιά; Ο κύριος Ξυπολιάς, ο 

κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος Σαρρής, η κυρία Μπλάτσου και ο κύριος 

Οικονόμου. Ποιος ψηφίζει τον κύριο Γαλάνη Αθανάσιο; Ο κύριος Γαλάνης, η 

κυρία Διαλιάτση και η κυρία Διδασκάλου, άρα ο κύριος Ξυπολιάς. Πείτε μας και 

ποιον πολίτη κύριε Τσιλογιάννη ή κύριε Γαλάνη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τζαβέλα Αικατερίνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δεν έχω πολίτη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα η κυρία Τζαβέλα. Δήμαρχε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον κύριο Σαρρή Γιώργο του Ιωάννη, την Καζολιά Θεοφανή 

και από τη Νέα τον Βαρβαρέσο το Βαγγέλη το… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην Επιτροπή Θεμάτων Υγείας. Δήμαρχε;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τουρλούκη Γεωργία, Μαγγέλης Χρήστος. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη ποιον προτείνετε; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπλάτσου Αναστασία.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Πάλι εγώ Γαλάνης Αθανάσιος. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος ψηφίζει την κυρία Μπλάτσου; Ο κύριος Ξυπολιάς, ο 

κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Σαρρής η κυρία 

Μπλάτσου δεν την βλέπουμε βέβαια, και ο κύριος Οικονόμου φαντάζομαι. Και 

ποιος ψηφίζει τον κύριο Γαλάνη; Ο κύριος Γαλάνης, η κυρία Διαλιάτση, η 
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κυρία Διδασκάλου. Άρα η κυρία Μπλάτσου. Και ποιον δημότη κύριε 

Τσιλογιάννη; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάρα Χριστίνα.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Κασάρας Δημήτρης. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος ψηφίζει την κυρία Μάρα Χριστίνα; Ο κύριος 

Ταμπουρατζής, ο κύριος Ξυπολιάς, ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος 

Οικονόμου, ο κύριος Σαρρής και η κυρία Μπλάτσου. Και ποιος ψηφίζει τον 

κύριο Κασάρα; Ο κύριος Γαλάνης, η κυρία Διαλιάτση και η κυρία Διδασκάλου. 

Άρα η κυρία Μάρα. Προχωράμε Δήμαρχε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυριάκης Στέφανος, Αναστασόπουλος Παναγιώτης και 

Οψιμούλης Βασίλειος ο Δήμαρχος.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα νομίζω ότι όλοι αποδεχόμαστε τα μέλη.  

κ………: Μετά ποιον τον Κυριάκη Δήμαρχε ποιον είπατε; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασόπουλος Παναγιώτης. Άρα τάσσονται φαντάζομαι 

όλοι υπέρ των..,  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιώργο νομίζω πρέπει να προτείνουμε και τους Προέδρους ή 

όχι; Έχω αυτή την εντύπωση. Η πρότασή μου για τον Πρόεδρο είναι ο πρώτος 

που είπα σε κάθε επιτροπή, για να μην το κουράζομαι, είναι ο πρώτος σε κάθε 

Επιτροπή που είπα. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια με βάση την εισήγηση στις Επιτροπές προεδρεύσει ο 

Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης, άρα 

σήμερα. Άρα έχεις δίκιο Δήμαρχε, είναι ο κύριος Λαλιώτης Ιούλιος.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λαλιώτης Ιούλιος Τουριστική Επιτροπή Πρόεδρος, Γαλάνης 

Κωνσταντίνος, Τσιλογιάννης Αλέξανδρος, Μακρής Δημήτριος Βερδελή Ειρήνη, 

Γεωργίου Ελένη και Τάσος Σμυρλής εδώ του Λυγουριού ο Τάσος. 

Πρόταση Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργιόλας Ηλίας Πρόεδρος, Σμυρλή 

Ευαγγελία, Οικονόμου Αναστάσιος, Δρόσου Γεωργία, Γκόνης Κωνσταντίνος, 

Αγγέλου Ανδρέας, Οικονόμου Γεωργία.  

Πρόταση Επιτροπής Εθελοντισμού Πρόεδρος Σμυρλή Ευαγγελία, Κουστένης 

Γεώργιος, Σαρρής Ανδρέας, Τσώλη Γεωργία του Δημητρίου, Τριανταφύλλου 

Αικατερίνη, Χρήστου Ελένη και Κατσαρού Ελεάνα. 
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Πρόταση Επιτροπής Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων, Πρόεδρος 

Ρώτας Δημήτριος, Οψιμούλης Φώτης, Ξυπολιάς Ιωάννης, Σαρρής Γεώργιος 

του Ιωάννη, Καζολιά Θεοφανή, Βαρβαρέσος Ευάγγελος, Τζαβέλα Αικατερίνη. 

Πρόταση Επιτροπής θεμάτων Υγείας Τουρλούκη Γεωργία, Μαγγέλης Χρήστος, 

Μπλάτσου Αναστασία, Κυριάκης Στέφανος, Αναστασόπουλος Παναγιώτης, 

Οψιμούλης Βασίλειος, Μάρα Χριστίνα. Εύχομαι, δεν έχουν δουλέψει όλα αυτά 

τα χρόνια οι Επιτροπές είναι η αλήθεια, εκτός από την Τουριστική που 

δούλεψε για ένα διάστημα μικρό, εύχομαι να δουλέψουν, θεωρώ πολύ 

σημαντικό πάντως να ξέρετε να έχουμε εισηγήσεις, είναι άνθρωποι και αυτοί 

που έβαλε η Αντιπολίτευση και αυτοί που βάλαμε εμείς έμπειροι σε αυτά τα 

θέματα που τους έχουμε βάλει και πραγματικά θα βοηθήσει όλη αυτή η 

συνεργασία αν επιτευχθεί έτσι όπως πρέπει. Καλή θητεία σε όλους και να 

ξέρουν ότι δεν έχουν υποχρεώσεις, δηλαδή πόθεν έσχες κλπ, μη φοβηθούν, 

δεν έχουν τίποτα, είναι γνωμοδοτική η Επιτροπή δεν είναι κάτι παραπάνω.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εγώ θα ευχηθώ καλά αποτελέσματα να έχουν οι 

Επιτροπές και εύχομαι να συνεδριάσουν έστω και μία φορά, όχι σαν την 

Επιτροπή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκεί ήταν αιρετοί γι αυτό. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαντάζομαι ότι είναι ομόφωνη η απόφαση αυτή, έτσι; Να 

προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα.  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Εξέταση αίτησης υπαλλήλου του Δήμου Επιδαύρου περί 

έγκρισης χορήγησης προκαταβολής μισθού» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παπαργύρης Ευάγγελος με την 

από 04/2/2021  αίτησή του ζητεί προκαταβολή ενός μισθού, αφού 

προηγουμένως του παρακρατηθούν οι δύο τελευταίες δόσεις από 

προηγούμενη οφειλή του, με την παράκληση να παρακρατείται από την 

μηνιαία μισθοδοσία ποσό 80,00 € έως την εξόφλησή του. Στην αίτηση 
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επικαλείται πολύ σημαντικό και εξαιρετικά επείγον οικογενειακό θέμα. Το 

καθαρό ποσό που αντιστοιχεί στην μηνιαία μισθοδοσία του υπαλλήλου είναι 

1.039,08 € μετά από την παρακράτηση της προηγούμενης προκαταβολής που 

του έχει χορηγηθεί. 

Θεωρούμε ότι η μορφή του αιτήματος παραπέμπει σε δάνειο και όχι σε 

προκαταβολή μισθού. Γνωρίζουμε ότι νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει για 

προκαταβολή μισθού ή για δάνειο από τον Δήμο. Στο πλαίσιο όμως της καλής 

συνεργασίας και της κατανόησης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο 

υπάλληλος και εφόσον η παρακράτηση θα διενεργείται από την υπηρεσία-άρα 

εξασφαλίζεται η επιστροφή της πίστωσης, εισηγούμαστε την ικανοποίηση του 

αιτήματος.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό 2021 και 

η μηνιαία παρακράτηση θα πιστώνεται σε ιδιαίτερο κωδικό εσόδων του 

προϋπολογισμού του Δήμου 2021 έως την εξόφληση. Το ύψος της 

παρακράτησης να είναι 90,00 €. 

Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος μας έχει απασχολήσει 

πάλι, βέβαια ζητά να ολοκληρωθεί η προκαταβολή που είχε πάρει και αυτό θα 

γίνει με την Οικονομική Υπηρεσία, το έχουμε συζητήσει και εγώ εισηγούμαι να 

βοηθήσουμε, όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση, εγώ εισηγούμαι να 

βοηθήσουμε αλλά να πούμε κιόλας ότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνεται 

συνεχόμενα, αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη και ο κύριος Γαλάνης έχει το λόγο μετά. 

Κύριε Τσιλογιάννη. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω έχει δώσει τα προηγούμενα 

που του είχαμε δώσει; η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι ως θέμα 

εφόσον δεν είναι νόμιμη η απόφαση ας πάρει την ευθύνη ο Δήμαρχος να του 

τα δώσει, δεν καταλαβαίνω γιατί έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και η τρίτη 

ερώτηση είναι έχει γίνει για τον συγκεκριμένο υπάλληλο η προβλεπόμενη ΕΔΕ 

από τη ΔΕΥΑΝ;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γαλάνης. 
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ θεωρώ ότι εδώ εξετάζεται ένα θέμα ενός 

υπαλλήλου, όλα τα υπόλοιπα είναι κομμάτια που αφορούν κάποιο άλλο …., ο 

καθένας μας αν θέλει να ενημερωθεί μπορεί να κάνει ένα έγγραφο ή 

οτιδήποτε. Εμένα η πρότασή μας γενικότερα σαν συνδυασμός είναι η 

παρακράτηση του υπολοίπου γιατί από ότι πληροφορήθηκα είναι περίπτωση 

δύο δόσεις ακόμα, κάτι τέτοιο, από τον παλιό εντός εισαγωγικών «δανεισμό» 

και ότι ποσό προκύπτει να πάει σε 12 μηνιαίες δόσεις, για έναν χρόνο δηλαδή, 

αυτό που έχουμε τηρήσει σε όλες αυτά τα αιτήματα με έναν υπολογισμό που 

έκανα βγαίνει περίπου στα 86 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Να πάμε με 

μηνιάτικο γιατί αν πάμε στο 90 θα δημιουργήσουμε μια ανακατωσούρα, ένα 

πρόβλημα και να ξέρουν και όλοι ότι όπου η ελαστικότητα του Δημοτικού 

Συμβουλίου υπάρχει θα είναι 12 μήνες, ούτε δύο μέτρα ούτε δυο σταθμά, 

ούτε τίποτα. Και θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε εμείς την ευθύνη και όχι να 

κρεμάσουμε ανθρώπους και υπαλλήλους, δε μπορούμε να αφήσουμε την 

ταμειακή υπηρεσία εκτεθειμένη, γιατί; Γιατί αυτοί έχουν περισσότερο 

πρόβλημα από εμάς, εμείς το να φτάσουμε σε ένα δικαστήριο δεν πειράζει, θα 

πάμε και θα φύγουμε, κάποιοι άλλοι θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. 

Ευχαριστώ πολύ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι έχει τελειώσει κύριε Τσιλογιάννη, μη συζητήσουμε τέλος 

πάντων για τα υπόλοιπα, καλό είναι να μην το συζητήσουμε. Να πω μόνο ότι 

υπό αυτή την προϋπόθεση που βάλατε και εσείς και έβαλε και ο κύριος 

Γαλάνης υπ’ αυτή την προϋπόθεση παίρνει την προκαταβολή ο υπάλληλος. Να 

πω όμως σε όλους, εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα από εμένα οι πιο παλιοί 

αυτοδιοικητικοί και όσοι ήσαστε, ότι ερχόμαστε σε δύσκολη θέση όμως δεν 

είναι πάντα εύκολο να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, πρέπει να το καταλάβουν 

και οι υπάλληλοι ότι εδώ λειτουργούμε με κάποιους κανόνες, τέλος πάντων 

επειδή το θέμα έχει απασχολήσει και κυρίως τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

πολύ έντονα αλλά και εμάς εδώ και την Οικονομική Υπηρεσία θα εξοφλήσει το 

παλιό δάνεια, ουσιαστικά δηλαδή θα πάρει 800 ευρώ, αυτό θα γίνει και θα το 

εξοφλήσει σε 12 μήνες και τελειώνουμε με αυτό. Προτείνω να το ψηφίσουμε, 

υπάρχει κάποια ανάγκη η οποία μας έχει γίνει γνωστή. Εύχομαι να πάνε όλα 
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καλά σε όλους και να μην έχουμε, να μην αναγκαστούμε πάλι να παίρνουμε 

τέτοιες αποφάσεις, γιατί αυτές όλες οι αποφάσεις κρύβουν πίσω τους κάποια 

ιστορία και είναι δύσκολη.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαγγέλης ζητά το λόγο. Κύριε Μαγγέλη. 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εγώ θέλω να αναφέρω ότι θα ψηφίσω για τελευταία φορά, 

υπάρχει Σωματείο που είναι γραμμένοι όλοι και υπάρχει Ταμείο 

Αλληλοβοήθειας φαντάζομαι και όπως γίνεται σε όλα τα Σωματεία και εκεί 

όταν είχαμε θέμα και εμείς στο Υπουργείο έρχονται οι υπάλληλοι τους έδινες 

ένα μισθό δύο και γινόταν παρακράτηση και τον έπαιρνες μέσα, όμως όχι από 

την Οικονομική Υπηρεσία, από το Σύλλογό τους, από το Ταμείο 

Αλληλοβοήθειας που είχαν. Είναι η τελευταία φορά γιατί είναι γνωστό ότι δεν 

είναι τουλάχιστον νομιμοφανές.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Ο κύριος Τσιλογιάννης. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τοποθετούμενος γι αυτό το θέμα λέω ότι δεν υπάρχει 

νομικό πλαίσιο για να πάρει τέτοια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μια 

απόφαση που θα παρθεί και θα την προσβάλλω, δεύτερον επειδή δε μου 

απάντησε ο Δήμαρχος ζητάω πειθαρχική διαδικασία κατά του Προϊσταμένου 

της Υπηρεσίας γιατί δεν έχει ΕΔΕ ακόμα για τον συγκεκριμένο υπάλληλο και 

τρίτον θα πρέπει να πω ότι απ’ τη στιγμή που λέμε δεν προχωράμε σε αυτό το 

θέμα γιατί δεν είναι νόμιμο θα πρέπει να σταματάμε όλοι από τον Δήμαρχο 

μέχρι τον τελευταίο. Εντάξει προχωρήστε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να υπενθυμίσω ότι έχετε ψηφίσει τις προηγούμενες 

προκαταβολές ή δεν χρειάζεται; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ έχω ψηφίσει τις προηγούμενες και είπαμε τέλος και 

την προηγούμενη φορά και εσείς κύριε Δήμαρχε δεν ψηφίσατε τότε, δεν 

θέλατε να γίνει, σας το θυμίζω.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει δεν την προσέβαλα την απόφαση γιατί το πήρατε 

απόφαση εσείς φαίνεται, οπότε τώρα μην το προσβάλλουμε. Απλά να 

θυμίζουμε και τι κάνουμε καλό είναι. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση πριν λήξει το συγκεκριμένο θέμα; 

Όχι. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Υπέρ λοιπόν της εξέτασης υπαλλήλου του 

Δήμου Επιδαύρου περί έγκριση χορήγησης προκαταβολής μισθού τάσσονται 
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οι: Μαγγέλης Χρήστος, Μαργιόλας Ηλίας, Σμυρλή Ευαγγελία, Παύλου Γιώργος, 

Γιαννάκης Χρήστος, Λαλιώτης Ιούλιος, Ρώτας Δημήτριος, Κουστένης Γιώργος, 

Γαλάνης Κώστας, Τουρλούκη Γεωργία, Γαλάνης Αθανάσιος, Διδασκάλου 

Δήμητρα, Διαλιάτση, αυτοί νομίζω. Άρα είναι κατά πλειοψηφία. Κάτι θέλει ο 

Δήμαρχος να πει. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν κλείσετε μόνο να σας πω για τα πρακτικά Γιώργο 

Αποστολόπουλε ότι στο 2ο θέμα που είχε να κάνει με τον Προϋπολογισμό 

εφόσον δεν υπήρχε άλλη πρόταση, η πρόταση περνάει ως πρόταση της 

πλειοψηφίας δεν μπαίνει σε ψηφοφορία. Επίσης για το προηγούμενο θέμα η 

κυρία Καζολιά είναι Φανή και όχι Θεοφανή, για τα πρακτικά. Να πω ότι το 

πρώτο βίντεο τη μία ώρα περίπου τις ερωτήσεις σύμφωνα με το Dr Live που 

μας υποστηρίζει μας παρακολούθησαν 2.867 άνθρωποι, έκανε να ξέρετε, λέω 

αυτό για να ξέρετε  ότι στη μία ώρα περίπου μέχρι τη μία και είκοσι την ώρα 

που μίλαγε ο κύριος Ντάμπος κυρίως έκανε διακοπή στο Ναύπλιο και έπεσε ο 

server, έκανε διακοπή ρεύματος στο Ναύπλιο και έπεσε ο server, μετά λοιπόν 

μας παρακολούθησαν άλλες 2.100 άτομα πιθανόν να ήταν και πολλοί από τους 

πρώτους αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή επαφή με τον κόσμο, είχαν 

και καιρό να δουν και δημοτικό συμβούλιο εγώ να πω ότι δεχόμαστε όλοι 

αρκετά κολακευτικά σχόλια για τον τρόπο που γίνονται οι συνεδριάσεις, αν 

εξαιρέσουμε τα κοντοβράκια εκεί του κυρίου Τσιλογιάννη, όλα τα υπόλοιπα 

πήγαν καλά, αλλά τέλος πάντων και αυτό ως αστείο το παίρνουμε γιατί 

εντάξει είναι εκφράσεις που λέγονται στο Δήμο μας και δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα. Καλό βράδυ σε όλους, αύριο με το καλό και ευχαριστούμε και τους 

ανθρώπους που μας υποστήριξαν αλλά και τον Παντελή τον Ντάμπο που 

έμεινε το διάστημα το αρχικό μαζί μας.  

κ…………..: άλλωστε Δήμαρχε και ο Κοντοβράκης ήταν και βουλευτής μην το 

ξεχνάμε και αυτό.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας καληνυχτίσουμε, ευχαριστούμε και τους 

διαδικτυακούς φίλους που ήταν μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.  
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