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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σε όλους, σ’ αυτή την έκτακτη Συνεδρίαση για 

σήμερα, για την οποία κληθήκατε χθες λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων.  

        Παρών είναι ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, η 

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

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

Μπουρδάκος, η κυρία Μπλάτσου, ο κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος 

Οικονόμου, ο κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος Ξυπολιάς. Επίσης είναι παρών 

και εγώ  Οψιμούλης Φώτης και  ο Δήμαρχος μας ο κύριος Χρόνης. Τα 

πρακτικά θα τα κρατήσει ο κύριος Αποστολόπουλος. Παρούσα είναι και η 

κυρία Λιούγκα Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λυγουριού.    

       Εισηγούμαστε τη συζήτηση των θεμάτων που αναφέρονται στην 629/13-

2-2020 πρόσκληση ως κατεπείγοντα.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 

Δήμου Επιδαύρου, έτους 2020» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα αφορά στην «Ψήφιση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης του Δήμου Επιδαύρου, έτους 2020». 



      Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι είναι προαπαιτούμενο για την έγκριση 

του προϋπολογισμού 2020 από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου, ο οποίος έχει ελεγχθεί και 

εκκρεμεί η αποστολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Ο 

προϋπολογισμός είναι σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία των υπηρεσιών 

του Δήμου.  

      Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Συγγνώμη για το αιφνίδιο και το 

έκτακτο της Συνεδρίασης. Το θέμα το οποίο ήταν η αφορμή γι’ αυτή τη 

Συνεδρίαση είναι το 1ο. Δυστυχώς δεν είχαμε κάνει, δεν είχαμε περάσει στο 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης στην απόφαση μαζί με τον προϋπολογισμό 

όπως επιτάσσει ο Κώδικας. Βέβαια χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τίποτα 

γιατί υπάρχει και έτσι μία ας το πούμε ψιλοαμέλεια, υπήρχε η δυνατότητα να 

το περάσουμε λίγο πιο μετά. Απλά αυτό δεν έγινε γιατί περιμέναμε ουσιαστικά 

το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο καθυστέρησε πάρα πολύ και δύσκολα θα έχει 

προϋπολογισμό και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης πριν το Πάσχα. Οπότε δεν 

μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο και έπρεπε να το περάσουμε ήδη είναι 

έτοιμος ο προϋπολογισμός, τη Δευτέρα θα έχουμε προϋπολογισμό, γι’ αυτό 

θέλαμε να το περάσουμε σήμερα. Άρα λοιπόν και εγώ σας καλώ να 

αποφασίσετε για το κατεπείγον του θέματος και να προχωρήσουμε. 

Ευχαριστώ.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για το 1ο θέμα θεωρούμε ότι δεν είναι κατεπείγον ούτε 

και είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μαζί με το προϋπολογισμό την 

απόφαση. Τέλος πάντων όμως δεν μας αφορά σαν θέμα και δεν δικαιολογείται 

το κατεπείγον, μπορούμε να την πάρουμε και την άλλη εβδομάδα. Το 

κατεπείγον αν προκύπτει από τον προϋπολογισμό και έπρεπε να γίνει, ας πάει 

και Δεύτερη το Πάσχα. Δεν μας απασχολεί όμως αυτό εμάς σαν παράταξη.    

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος θέλει; Ο κύριος Ρώτας είναι παρών και ο 

κύριος Μαργιόλας. Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Για το 1ο θέμα από ό,τι 

κατάλαβα δεν θα μιλήσουμε, μία ψηφοφορία ανά θέμα λοιπόν. Πάμε πόσοι 

θέλουμε να συζητηθεί σήμερα το 1ο θέμα που είναι «η ψήφιση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Επιδαύρου, έτους 2020»; Όλοι; 



Όχι. Άρα ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, η κυρία 

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

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

Γαλάνης Αθανάσιος και ο κύριος Μπουρδάκος και εγώ. Άρα κατά πλειοψηφία 

θα συζητηθεί το 1ο θέμα.   

         Την εισήγηση την κάνει ο κύριος Μαγγέλης. Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης να μην είναι στην 

ίδια απόφαση με τον προϋπολογισμό, είναι όμως για να εγκριθεί από την 

Αποκεντρωμένη ο προϋπολογισμός είναι απαραίτητο. Εμείς αυτό λέμε ότι 

πρέπει σήμερα να συζητηθεί, είναι ουσιαστικά ένα συνακόλουθο του 

προϋπολογισμού, κανονικά ίσως δεν θα έπρεπε και να υπάρχει σαν θέμα, είναι 

ουσιαστικά η τήρηση όσων λέμε στον προϋπολογισμό, η οποία πάει στο 

Παρατηρητήριο, βγαίνουν αυτόματα τα στοιχεία, παρόλα αυτά εφόσον είναι 

τυπικό πρέπει να γίνει, είπα κάτι στην αρχή, θα σας το πει και ο κύριος 

Μαγγέλης, το είπε και το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, εντάξει, υπάρχει μία 

ευθύνη και του ιδίου και της Οικονομικής Υπηρεσίας γιατί δεν έχει έρθει μέχρι 

τώρα, τέλος πάντων γι’ αυτό σας λέω φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι και 

θέλουμε πιστεύω όλοι να έχουμε προϋπολογισμό όσο πιο νωρίς γίνεται γιατί 

φέτος είναι αλήθεια ότι πήγαμε αρκετά πιο γρήγορα και το Γραφείο έτσι μας 

βοηθάει, δείχνει ότι άξια είναι μαζί μας και πληρώνεται και σε άλλα ζητήματα, 

θα πρέπει να το τελειώσουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Όσον αφορά το 1ο θέμα με την κατάρτιση του Σχεδίου 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2020, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Οίκοθεν 45226/20-11-2014 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα, η οποία ήταν παλιά 

και ισχύει έγκριση προϋπολογισμών, προβλέπεται ότι το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.4111/2013 

καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια Αρχή 

μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε νομικού προσώπου του 

ΟΤΑ που εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης άρθρο 6 της 

σχετικής ΚΥΑ. Συγκεκριμένα στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης εντάσσονται 

τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων 



Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι τις 15 κυρίως Νοεμβρίου πρέπει 

να ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σε μία 

Ειδική γι’ αυτό το σκοπό Συνεδρίαση και η απόφαση του Συμβουλίου με τον 

προϋπολογισμό των πινάκων του (ΟΠΔ) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης υποβάλλεται σε έντυπη ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο από την οικεία 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε 

αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Οι ημερομηνίες αυτές 

συνήθως είναι ενδεικτικές, δυστυχώς έπρεπε να ήταν καταλυτικές. Ο πίνακας 

στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει 

εγκριθεί εγκαίρως από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενσωματωθεί 

έγκαιρα στο ΟΠΔ του Δήμου ή της Περιφέρειας αντίστοιχα και να ψηφιστεί 

εμπρόθεσμα από το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο. Αμέσως μόλις 

επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο φορέας μεριμνά για την ενσωμάτωσή του 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ, το Υπουργείο 

Εσωτερικών. Στην περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο 

προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, 

αλλά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης χρήζει τροποποίησης, συμπλήρωσης 

και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικυρωθεί, τότε ο προϋπολογισμός 

επικυρώνεται και αναπέμπεται στον φορέα μόνο το Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Δράσης προς διόρθωση και επανυποβολή στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση το αργότερο μέχρι τις 10 Ιανουαρίου ώστε τελικά να καταστεί εφικτή 

η ολοκλήρωση του ελέγχου κλπ μέχρι τέλος του Γενάρη.  

         Επί της ουσίας επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις 

Υπηρεσίες σας απόφαση Συμβουλίου με την οποία ψηφίζεται μόνο ο 

προϋπολογισμός και όχι το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης ή εάν δεν 

υποβληθούν μαζί σχετικές αποφάσεις ψήφισής τους τότε σε επίσπευση των 

διαδικασιών θα πρέπει να ξεκινήσετε τον έλεγχο του προϋπολογισμού 

ενημερώνοντας παράλληλα τον φορέα υπέρ της υποχρέωσης του για άμεσο 

προγραμματισμό νέας Συνεδρίασης προς ψήφιση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης επί τη βάση των στοιχείων του ψηφισθέντος 

προϋπολογισμού. Εν προκειμένω ο φορέας δύναται να προβεί με απόφασή 



του σε τροποποίηση ή συμπλήρωση της προηγούμενης απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός είτε με νέα 

αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης όπως 

λέμε να κάνουμε σήμερα, επί τη βάση των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος 

προϋπολογισμού.  

         Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να εισηγηθεί το θέμα στην 

Οικονομική, πράγμα το οποίο έγινε, όπως αυτό προκύπτει από τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό όπου σήμερα το απόσπασμα της Οικονομικής έχει 

ήδη αναρτηθεί. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις 

των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθμ. Οίκοθεν 45226/20-

11-2014 εγκύκλιο ΥΠΕΣ η οποία ισχύει και σήμερα την εισήγηση του 

Οικονομικού Τμήματος, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να καταρτίσει το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το 2020 όπως ο συνημμένος πίνακας, ο 

οποίος και έρχεται προς ψήφιση.  

         Στον ολοκληρωμένο πίνακα ουσιαστικά αναφέρεται, είναι ο πίνακας 

στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αναφέρεται το οικονομικό έτος που αφορά με 

τη στοχοθεσία των εσόδων όπου υπάρχουν επιχορηγήσεις από τον τακτικό 

προϋπολογισμό, επιχορηγήσεις όσον αφορά τα έσοδα πάντα από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και από ίδια έσοδα. Στα ίδια έσοδα έχουμε ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και 

εισπράττονται για πρώτη φορά, έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 

απαιτήσεις προηγουμένων οικονομικών ετών και λοιπά έσοδα. Επίσης έχουμε 

τη στοχοθεσία των εξόδων όπου είναι το κόστος προσωπικού, τα έξοδα 

χρήσης, δαπάνες για επενδύσεις, πληρωμές προηγουμένων οικονομικών ετών, 

αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων, έχουμε το αποθεματικό και 

έχουμε έξοδα με αποθεματικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 

31/12/2019, μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων ανά έτος τοποθεσίας, 

ταμειακό αποτέλεσμα, οικονομικό αποτέλεσμα, με τους τόκους που βάζουμε, 

διαφορά ή ασυμφωνία αν υπάρχει στον προϋπολογισμό, με προβλέψεις μη 

είσπραξης βεβαιωμένων κατά προηγούμενα έτη, συμφωνία αιτήσεων στόχων 



με προϋπολογισμό, σύνολο εσόδων συν το χρηματικό υπόλοιπο συν τη ΚΑΕ 

85 και συμφωνία ετήσιων στόχων με τον προϋπολογισμό. Σύνολο εξόδων με 

αποθεματικό από το 1 έως 6, αυτά που ανέφερα στις γραμμές στοχοθεσίας.  

         Το θέμα μας έρχεται μετά από συζήτηση προς ψηφοφορία.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Παρακαλώ κύριε Γαλάνη.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Ερωτήσεις όχι τόσο όσο τοποθετήσεις. Όπως είπατε και εσείς 

κύριε Δήμαρχε στην εισήγησή σας πριν που δεν είναι αλήθεια για να ξέρουμε 

τι λέμε, γιατί αν θυμάστε στην ψήφιση του προϋπολογισμού που ψηφίσαμε 

εδώ στις 19/12ου είχα ρωτήσει συγκεκριμένα τι γίνεται με το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης. Άρα αυτό συγκεκριμένα μας φέρει πίσω και επειδή έχω και τα 

πρακτικά μπροστά μου, αν μας μπλοκάρει τον προϋπολογισμό. Δια στόματος 

του κυρίου Μαγγέλη που συμφωνήσατε και εσείς είπατε όχι. Και συγκεκριμένα 

σας απάντησα και σας είπα ότι εδώ είμαστε όλοι και θα το ξαναδούμε. Δεν μας 

το μπλόκαρε όταν δεν μπορεί να μπορεί να εγκριθεί, αυτό αν δεν λέγεται 

μπλοκάρισμα και το λέτε με άλλη λέξη, πέστε το όπως θέλετε, εγώ αυτό 

καταλαβαίνω. Ξέρατε πάρα πολύ γι’ αυτό σας λέω ότι δεν είναι αλήθεια αυτά 

που λέτε εκτός και εάν ερχόσαστε αδιάβαστοι. Ότι με την ΚΥΑ 24574/2018 

είναι συγκεκριμένη. Λέει ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης καταρτίζεται, 

ψηφίζεται και υποβάλλεται στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης για έλεγχο 

μαζί με τον προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν το κάνατε και δεν το ακούσατε. 

Έπρεπε να φτάσουμε να μας το ζητήσουν για να συνεδριάσουμε εκτάκτως. Η 

ευθύνη φυσικά και είναι μίας Υπηρεσίας αλλά πάνω από όλα είναι δική σας. 

Όχι τόσο ο Δήμαρχος όσο ο Αντιδήμαρχός σας που παρακολουθεί τα 

οικονομικά και πρέπει να γνωρίζει και το νόμο. Εγώ μαζί με την τοποθέτηση 

θέλω να σας πω ότι όπως δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό δεν θα 

ψηφίσουμε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης γιατί το ένα ακολουθεί το 

άλλο. Είναι και αυτό πλασματικό, όπως είναι και ο προϋπολογισμός. 

Ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη τοποθέτηση; Ερωτήσεις, εντάξει. Επειδή 

τοποθετήθηκε.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εντάξει. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο.  



κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Ο Δήμαρχος ανέφερε πριν ένα Γραφείο που βοηθάει στη 

σύνταξη, δεν κατάλαβα καλά, να μας αναφέρει λίγο τι είναι αυτό. Ένα Γραφείο 

που βοηθάει στη σύνταξη του προϋπολογισμού; Δεν κατάλαβα, να το 

εξηγήσετε λίγο αυτό.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, υπάρχει εξωτερικός, υπάρχει ένα Γραφείο που βοηθάει 

είναι εξωτερικός συνεργάτης, είναι στον προϋπολογισμό, είναι προς βοήθεια 

της Υπηρεσίας και του Δήμου.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Νομίμως γίνονται αυτά πάντως, πάντοτε όλα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη θέλετε κάτι να πείτε;  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Όχι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά εγώ να πω λίγο, το είχατε εντοπίσει κύριε Γαλάνη, δεν 

διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Το μόνο ότι θεωρούσαμε ότι θα είχαμε τελειώσει 

με το Λιμενικό Ταμείο πολύ πιο νωρίς και θα τα περνάγαμε μαζί. Αυτό ήταν το 

θέμα, δεν έγινε, βρεθήκαμε σ’ αυτό.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν θέλω να ανοίξουμε διάλογο, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Ο προϋπολογισμός από τις λίγες φορές που έρχεται 

15 Φλεβάρη έτοιμος στο Δήμο άλλοι δεν έχουν ακόμα ψηφίσει οι Δήμοι, εμείς 

εντάξει πήγε καλά η ιστορία και πάμε καλά.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν θέλω να ανοίξω διάλογο αλλά όταν στη συγκεκριμένη ΚΥΑ, 

λέει ότι πρέπει να πάνε μαζί γιατί να μην πάνε μαζί; Δηλαδή σήμερα που δεν 

θα πάει μαζί του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου γιατί δεν νομίζω να πάνε 

παρέα; Τι θα γίνει; Θα αλλάξει κάτι; Σίγουρα και δεν θα αλλάξει.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη να απαντήσετε.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Έχω να απαντήσω ότι η πράξη δεν ήταν παράνομη, ούτε καν 

παράτυπη. Υπήρχε δυνατότητα να πάει πρώτα ο προϋπολογισμός και μετά το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Αρκεί να ήταν έτοιμο όταν θα εγκριθεί ο 

προϋπολογισμός. Έτσι λέει ο νόμος, να τα έχεις και τα δύο, να τα έχεις 

περάσει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Δεν σας κατηγόρησα για παρανομία κύριε Μαγγέλη, για 

αδιάβαστο σας κατηγόρησα.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Αδιάβαστοι δεν ήμασταν.  



κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Πώς δεν ήσασταν; 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Θα σας πω. Απλά τα προηγούμενα χρόνια τα τέσσερα όταν 

ρώτησα την Υπηρεσία μου είπαν ότι τα προηγούμενα χρόνια τα περνάμε μαζί 

με το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο συνήθως το Γενάρη το έχουμε περάσει.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Εκθέτετε το Δήμαρχο που μιλάει για μία καινούρια πνοή στο 

Δήμο. Αν θέλετε να λειτουργείτε όπως λειτουργούσε η προηγούμενη Δημοτική 

Αρχή… 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας δώσαμε το λόγο κύριε Γαλάνη όμως.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Όχι αλλά μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Αν θέλετε να 

λειτουργείτε όπως η προηγούμενη Δημοτική Αρχή καλά κάνετε, μην μας λέτε 

ό,τι θέλετε καινούρια.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσουμε το λόγο εάν θέλετε και αν κρίνουμε ότι 

πρέπει να δοθεί.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Μπορώ να συνεχίσω;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Επειδή και εμείς είναι η πρώτη φορά, του χρόνου κύριε 

Γαλάνη θα την κάνουμε καλύτερα αλλά έχουμε και μία Υπηρεσία, η οποία έτσι 

μας είπε και έτσι πράξαμε. Εμείς την ευθύνη την παίρνουμε σαν Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών, του χρόνου όμως επειδή είναι και πρώτη φορά και δεν τα 

ξέραμε τόσο καλά θα είμαστε πολύ καλύτερα διαβασμένοι. Ευχαριστώ.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ: Να πω πάνω σε’ αυτό που είπατε αν έχω το λόγο για 

δευτερόλεπτα. Σ’ αυτό που είπε ότι του χρόνου θα είναι εντάξει, για να 

γραφτεί στα πρακτικά, εγώ θα το ευχηθώ και του χρόνου εδώ είμαστε για να 

ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον σας πείραξε που σας φέραμε του Αγίου Βαλεντίνου 

εδώ πέρα σήμερα. 

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Εγώ το αποδέχομαι αυτό, ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια τοποθέτηση; Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν εμείς σαν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, 

σαν ΚΥΑ, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν. Είναι απόφαση των 

επιτηρητών της χώρας προκειμένου να ελέγξουν το αυτοδιοίκητο της 

Αυτοδιοίκησης και όλους και του Υπουργείου που το διευκολύνει αυτό. Αν θα 



τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό, το αποτέλεσμα έργου στην κοινωνία 

μας ενδιαφέρει και όχι πόσες φορές θα τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ή 

τι θα κάνουμε εμείς και αν θα πρέπει να το παρακολουθεί αν έχει απόκλιση, 

κολοκύθια είναι αυτό δηλαδή σαν θέμα. Εμείς όπως δεν ψηφίζουμε τον 

προϋπολογισμό, δεν θα ψηφίσουμε και αυτό. Θεωρούμε ότι όπως είπαμε στον 

προϋπολογισμό, το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που είναι πενταετούς και 

υπάρχει και ο προσανατολισμός του Δήμου, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. 

Και ο προϋπολογισμός με τα δεδομένα που υπάρχουν, τα υπόλοιπα αυτό είναι 

να μην το χαρακτηρίσω. Δεν μας ενδιαφέρει καν.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Εμείς θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Τσιλογιάννη, 

ακριβώς είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στρατηγική 

κατεύθυνση και νοιάζεται μόνο για την ανάπτυξη και για την κερδοφορία των 

μονοπωλιακών Ομίλων.  Σ’ αυτό βέβαια πέρα από τις Κυβερνήσεις και οι 

Δημοτικές Αρχές συμφωνούν όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα για 

παράδειγμα πιστοί σ’ αυτές τις κατευθύνσεις η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει όλες 

τις αντεργατικές πολιτικές και στα λόγια φαίνεται να υπερασπίζεται τους 

εργαζόμενους, από την πίσω πόρτα προσλαμβάνει και καθιερώνει εργασιακές 

σχέσεις λάστιχο με δίμηνα, πεντάμηνα, οχτάμηνα, πρακτική άσκηση κλπ. 

Επομένως το ερώτημα που τίθεται για εμάς είναι ανάπτυξη από ποιον και για 

ποιον; Αυτό που σήμερα έχει ανάγκη ο λαός είναι μία ανάπτυξη που θα 

υπηρετήσει και στο σύνολο τις ανάγκες σε Αθλητισμό, Πολιτισμό, Παιδεία, 

Υγεία, Πρόνοια, έχει ανάγκη από μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 

με ελεύθερο χρόνο και με υποδομές που τον διευκολύνουν και θα 

προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Έχει ανάγκη από φθηνή και σύγχρονη 

κατοικία, νερό και ηλεκτρικό, δεν έχει ανάγκη από φιλοδωρήματα και τη 

φιλανθρωπία των μονοπωλίων, ούτε από της αγαθοεργίες των ΜΚΟ. Για όλα 

αυτά διεκδικούμε εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των 

αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζόμενων. 

Παλεύουμε να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους …πεδίο 

επιχειρηματικής δράσης και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, διεκδικούμε 

σχεδιασμό και υλοποίηση σε κεντρικού περιφερειακού και τοπικού επίπεδο 



υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές 

σεισμούς, άλλες καταστροφές από καιρικά φαινόμενα, ρύπανση και μόλυνση 

του νερού και του αέρα, αντιτασσόμαστε στην μεταφορά αρμοδιοτήτων που 

πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους για την ανάπτυξη 

λειτουργίας στην τοπική Διοίκηση, γιατί αυτό σημαίνει τελικά μεταφορά του 

κόστους στις πλάτες του λαού, εντείνουμε τον αγώνα για αποκλειστικά 

δημόσιο δωρεάν σύστημα στους βασικούς κοινωνικούς τομείς με πλήρη 

χρηματοδότηση από το κράτος. Εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξης 

νέων δημοσιών κοινωνικών δομών με σύγχρονες δωρεάν παροχές και 

υπηρεσίες για όλους, κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 

ανταπόδοσης των ΣΔΙΤ, των ΜΚΟ και των ΚΟΙΝΣΕΠ. Επαρκής και άμεση 

στελέχωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και δημιουργία νέων, 

Βρεφικοί Παιδικοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ κλπ με 

εργαζόμενους όλων των αναγκαίων επιστημονικών και άλλων ειδικοτήτων με 

πλήρη και σταθερή εργασία, με πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα, κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων όπως ορίζουν οι 

μνημονιακές πολιτικές, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. Μόνο έτσι θα γίνει ο Δήμος Επιδαύρου τόπος να ζεις.   

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου.  

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ μόνο θα απαντήσω στον Χρήστο για το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ότι κάθε χρόνο που ψηφιζόταν ο 

προϋπολογισμός στο Δήμο Επιδαύρου, ταυτόχρονα ψηφιζόταν και το Πλαίσιο 

Δράσης, πάντα. Και άμα πάτε στα πρακτικά και δείτε θα το διαπιστώσετε.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ: Θα το συζητήσω και τη Δευτέρα με την Οικονομική 

Διεύθυνση να δούμε ποιος λέει αλήθεια, για να έχουμε και εμείς μία σωστή 

ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κιόλας πραγματικά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης ως έχει. Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει. Υπέρ 

λοιπόν της ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου 

Επιδαύρου κατά το έτος 2020 είναι ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Παύλου, ο 

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

κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Ρώτας και εγώ ο κύριος 



Οψιμούλης. Κατά είναι ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση, η 

κυρία Διδασκάλου, ο κύριος Μπουρδάκος, ο κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος 

Οικονόμου, ο κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος Ξυπολιάς. Άρα περνάει κατά 

πλειοψηφία.  

  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ 

«Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου» και εκλογή Προέδρου και 

Αντιπροέδρου. Ανάκληση της 169/2019 απόφασης» 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα αφορά στον «Ορισμό μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου» και εκλογή Προέδρου και 

Αντιπροέδρου. Ανάκληση της 169/2019 απόφασης». 

      Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι δημοσιεύθηκε πρόσφατα η 

τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π., υπάρχει χρονική ανακολουθία 

μεταξύ των δύο αποφάσεων και είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί άμεσα σε 

σώμα και να λειτουργήσει η νέα διοίκηση του Ν.Π. 

      Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά το 2ο βγήκε η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου 

σε ΦΕΚ στις 27/1/2020, όμως επειδή με αυτές τις αλλαγές που κάναμε όσον 

αφορά τη συστατική πράξη του νομικού προσώπου λέγαμε εμείς εδώ ότι 

συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια άτομα μέσα αφού δεν αλλάζει ο αριθμός και η 

σύσταση επί της ουσίας, αυτό δεν αποτυπώνεται σε απόφαση και θα πρέπει 

να αποτυπωθεί σήμερα για να μπορεί την επόμενη εβδομάδα το νομικό 

πρόσωπο να κάνει Συμβούλιο, να συσταθεί σε Σώμα και να μπορέσει και να 

καταρτίσει και τον προϋπολογισμό του. Άρα λοιπόν και εγώ σας καλώ να 

αποφασίσετε για το κατεπείγον του θέματος και να προχωρήσουμε. 

Ευχαριστώ. 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα τι να πω για το Λιμενικό Ταμείο; Είναι 5η φορά 

που το συζητάμε ας πούμε. Το είπαμε εμείς ότε ότι πρέπει να βγει πρώτα η 



συστατική πράξη και μετά να ορίσουμε Διοικητικό Συμβούλιο. Φτάσαμε 

Φλεβάρη, θα τα πούμε και μετά σε κάθε θέμα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε εάν θέλουμε να συζητηθεί το 2ο θέμα που 

είναι «ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο 

Επιδαύρου» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. Ανάκληση της 169/2019 

απόφασης». Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της συζήτησης; Ο κύριος Μαγγέλης, ο 

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

κύριος Μαργιόλας, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Κουστένης, ο κύριος Ρώτας, η 

κυρία Διδασκάλου, η κυρία Διαλιάτση, ο κύριος Μπουρδάκος, ο κύριος 

Γαλάνης Αθανάσιος, ο κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος 

Τσιλογιάννης και ο κύριος Ξυπολιάς. Άρα ομόφωνα θα συζητηθεί το 2ο θέμα.  

      Με την 194/11-2-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου 

τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 109Β/27-1-2020. 

Ταυτόχρονα ανακλήθηκε η 168/23-10-2019 όμοια απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Επιδαύρου στην οποία όμως είχε στηριχθεί η λήψη της 169/23-

10-2019 απόφαση με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Επομένως η 169/2019 απόφαση πλέον στερείται νομιμοποίησης 

διότι στηρίζεται σε απόφαση η οποία έχει ανακληθεί. Ως εκ τούτου πρέπει να 

ληφθεί νέα απόφαση για τον ορισμό των μελών σύμφωνα με τη δημοσιευμένη 

στο ΦΕΚ συστατική πράξη στην οποία ορίζει ότι η διοίκηση του ΝΠΔΔ 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου διοικείται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που αποτελείται από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι 

ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου, τρεις (3)  δημότες ή κάτοικοι που 

είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη 

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του 

νομικού προσώπου, οι οποίοι και προτείνονται από το Δήμαρχο, τον 

Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής περιοχής, έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο 

προερχόμενο από τις λοιπές παρατάξεις, τα αιρετά μέλη ορίζονται με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει 

τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του νομικού προσώπου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 



Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 

αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων 

τους.  

      Κύριε Δήμαρχε.      

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε, να ορίσουμε μάλλον τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου. Να πω ότι 

ταλαιπωρηθήκαμε με αυτή την απόφαση και δεν ήταν ευθύνη ούτε της 

Υπηρεσίας, ούτε δική μας, είχαν αλλεπάλληλες αλλαγές που προσπαθούσαν να 

λύσουν κάποιες ζητήματα ίσως σε άλλους Δήμους, που δεν υπήρχε 

πλειοψηφία, αλλά μας έπαιρνε όλους η μπάλα. Πιστεύω ότι είναι η τελευταία 

φορά που ασχολούμαστε με αυτή τη σύσταση. Να πω ότι το να μην 

ορίσουμε, μάλλον αυτό που είπε ο κύριος Τσιλογιάννης, ότι πρέπει πρώτα να 

περάσουμε τη σύσταση και μετά να ορίσουμε τα πρόσωπα, δεν διαφωνώ ότι 

προφανώς μπορεί να γινόταν, πλην όμως είχαμε άλλη ενημέρωση, τέλος 

πάντων για να είμαστε καθόλα νόμιμα, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς 

ούτως ή άλλως στις προτάσεις που θα κάνουμε δεν αλλάζουμε κάτι και θεωρώ 

ότι και οι υπόλοιποι δεν θα αλλάξουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να 

μπορέσει το νομικό πρόσωπο να λειτουργήσει και να λειτουργήσει καλά. Δεν 

θέλω να συγκρίνω εποχές και καταστάσεις, θα πω όμως ότι αν πάρει κάποιος, 

αν προσέξει κάποιος το 2011 που είχαμε πάλι μία αλλαγή ενός νόμου του 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», τα νομικά πρόσωπα ξεκίνησαν να δουλεύουν σωστά και με 

τη μορφή που έπρεπε μετά τον Ιούνιο. Και πάλι τότε δεν έφταιγαν οι 

Δημοτικές Αρχές ή οι υπάλληλοι. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία τα 

έβαλε στην πορεία ο νομοθέτης και προσπαθεί να τα θεραπεύσει. Για εμάς 

λοιπόν ξαναλέω σημασία έχει να λειτουργεί σωστά το Λιμενικό Ταμείο 

Επιδαύρου. Ήδη μαζεύονται κάποια στοιχεία από τις προηγούμενες χρονιές και 

στο πρώτο Συμβούλιο θα τα πείτε και με τον Πρόεδρο και με τους 

υπόλοιπους. Εγώ προτείνω ως τακτικά μέλη, από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους τον Ιούλιο Λαλιώτη και το Χρήστο Μαγγέλη, από τους δημότες 

την κ. Ελένη Χατζή του Κωνσταντίνου, την κυρία Χατζίνα Μαρία του 



Σπυρίδωνα και τον κύριο Παπούλια Ανάργυρο του Αναστασίου, 

αναπληρωματικούς ορίζω τον κύριο Γιαννάκη Χρήστο από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και την κυρία Σμυρλή Ευαγγελία, (οι αναπληρωματικοί είναι με τη 

σειρά που τους λέω), από τους δημότες την κυρία Οικονόμου Αγγελική, την 

κυρία Παύλου Ελισάβετ και τον κύριο Λαμπριανό Δημήτριο στη θέση του 

κυρίου Παπούλια, θα πρέπει να οριστεί και ένας από τη μειοψηφία, με τον 

τρόπο που είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά και μετά να εκλέξουμε τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΝΗΣ: Οι ίδιοι. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς και ο κύριος Σαρρής. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσιλογιάννης 

πρότεινε από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας «Πορεία Δημιουργίας» 

προτείνει τον κύριο Τσιλογιάννη Αλέξανδρο με αναπληρωτή τον κύριο Σαρρή 

Ανδρέα. Ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος; 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Δεν τίθεται θέμα να προτείνουμε. Κανονικά θέλει 

ψηφοφορία. Δεν είναι θέμα πρότασης. Το να ξανακάνουμε προτάσεις, να 

μπούμε σε ψηφοφορίες και να κάνουμε την ίδια διαδικασία που έχουμε 

ξανακάνει.        

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ψηφοφορία μεταξύ της αντιπολίτευσης. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Μεταξύ της αντιπολίτευσης φυσικά και να το κάνουμε 

στην ίδια διαδικασία που είχαμε κάνει το θεωρώ δώρον άδωρον, οπότε δεν 

καταθέτω καμία πρόταση. Να λέμε για να λέμε;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρδάκος;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: … 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα να πάμε σε ψηφοφορία για Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ως Πρόεδρο προτείνω τον κύριο Λαλιώτη Ιούλιο του 

Ελευθερίου και ως Αντιπρόεδρο την δημότισσα κυρία Χατζή Ελένη του 

Κωνσταντίνου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε. Πόσοι συμφωνούν με την εισήγηση του 

Δημάρχου; Όλοι; Εκτός από τον κύριο Μπουρδάκο παρών. Άρα ομόφωνα. 

Ομόφωνα λοιπόν η πρόταση του νομικού προσώπου είναι Πρόεδρος ο κύριος 

Λαλιώτης Ιούλιος και Αντιπρόεδρος η κυρία Χατζή Ελένη.  

     



  

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Επιδαύρου και κατασκευή αθλητικών 

υποδομών στο Δήμο Επιδαύρου» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος II στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», όπως έχει 

τροποποιηθεί». 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα αφορά στην «Υποβολή πρότασης με τίτλο 

«Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Επιδαύρου και κατασκευή 

αθλητικών υποδομών στο Δήμο Επιδαύρου» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος II 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», όπως έχει 

τροποποιηθεί». 

      Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι υπάρχει δεσμευτική προθεσμία και 

πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες πληρότητας του φακέλου. 

      Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το 3ο θέμα, το οποίο Πρόεδρε αλλάζει ο τίτλος, είναι 

«Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και 

κατασκευή αθλητικών υποδομών στο Δήμο Επιδαύρου», δεν είναι (Α) και (Β) 

είναι ένας τίτλος σε όλα. Κρίνεται ότι είναι κατεπείγον διότι μέσα στην 

πρόσκληση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ» για να προχωρήσει αυτό χρειάζεται η 

γνωμοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού και θα πρέπει τη Δευτέρα- Τρίτη 

να δούμε αν μπορούμε να τα πάμε τα χαρτιά μας, να είμαστε έτοιμοι, να πάμε 

τα χαρτιά μας να μπορέσουμε να πάρουμε γνωμοδότηση από το Υπουργείο 

Αθλητισμού για να προχωρήσει η συγκεκριμένη πρόταση. Άρα λοιπόν και εγώ 

σας καλώ να αποφασίσετε για το κατεπείγον του θέματος και να 

προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για το 3ο θέμα που αφορά το «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» είναι από 

το Γενάρη, φτάσαμε στο παρά πέντε. Είναι κατεπείγον όπως έγινε τώρα, αυτό 

είναι κατεπείγον.  



κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε εάν θέλουμε να συζητηθεί το 3ο θέμα όπου 

έχει γίνει και διόρθωση του τίτλου ως εξής «Υποβολή πρότασης με τίτλο 

«Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή αθλητικών υποδομών 

στο Δήμο Επιδαύρου», στο Πρόγραμμα Φιλόδημος II στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων των Δήμων», όπως έχει τροποποιηθεί». Παρακαλώ ποιοι 

θέλουν να συζητηθεί; Ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Παύλου, ο κύριος 

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

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

Γαλάνης Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση, όχι, ο κύριος Ταμπουρατζής, ο κύριος 

Οικονόμου, ο κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος Ξυπολιάς και εγώ. Άρα κατά 

πλειοψηφία. Θα συζητηθεί και το 3ο θέμα.   

        Προχωράμε στη συζήτηση του 3ο θέματος. Ο τίτλος έχει διορθωθεί, το 

είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει Α και Β, «Α) Συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Επιδαύρου και Β) Κατασκευή αθλητικών υποδομών 

στο Δήμο Επιδαύρου».  

        Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την πρόσκληση 4 με αριθμό 

πρωτ. 2225/14-1-2019 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων με τίτλο Πρόσκλησης 

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου». Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της 

χώρας για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και κάθε άλλη συναφούς δράσης αυτών, 

που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και 

μαζικού αθλητισμού.  

        Εισηγούμαστε ο Δήμος Επιδαύρου ως δυνητικός δικαιούχος της 

προαναφερθείσας πρόσκλησης να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση της 

πράξης με τίτλο «συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή 

αθλητικών υποδομών στο Δήμο Επιδαύρου» προϋπολογισμού 600.000 ευρώ 

συμπ/νου ΦΠΑ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος προκειμένου να προβεί σε 



όλες τις προενταξιακές ενέργειες για την υποβολή φακέλου και να δεσμευτεί 

το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός 

των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης και 

το Πρόγραμμα των 600.000 ευρώ, τη διαφορά που προκύπτει θα την καλύψει 

ο Δήμος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.  

        Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν να πω ότι αυτή η πρόσκληση είναι από το Γενάρη 

όντως του 2019. Αν δεν κάνω λάθος το Μάρτιο πήραμε γιατί δεν το έχω τώρα 

μπροστά μου πρόχειρο, πήραμε απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο για την 

κατασκευή κολυμβητηρίου στο Λυγουριό. Μετά μεσολάβησαν οι εκλογές 

τέλος πάντων, εγώ θεωρούσα ότι αυτό ή έχει σταματήσει εντελώς ή 

προχώραγε. Δεν υπήρχε ενημέρωση καμία. Πλην όμως το Δεκέμβρη 

ενημερώθηκα ότι θα πάρει παράταση το Πρόγραμμα και μετά και την 

αναφορά τέλος πάντων του πρώην Δημάρχου στον απολογισμό ότι προχωράει 

το κολυμβητήριο μετά την απόφαση που είχαμε πάρει, πήγα στην Τεχνική 

Υπηρεσία να ζητήσω το φάκελο, να δω πού βρισκόμαστε, να το τελειώσουμε 

τέλος πάντων, να πάρει το δρόμο του. Τώρα από την απόφαση αυτή, την 

πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνει κολυμβητήριο στο Λυγουριό δεν 

υπήρχε τίποτα άλλο, εκεί είχαμε μείνει. Ακριβώς εκεί. Προσπαθώ λοιπόν να 

βρούμε μία λύση γρήγορη και άμεση του τι πρέπει να κάνουμε και πώς 

μπορούμε να μην χάσουμε αυτά τα χρήματα, ψάξαμε να δούμε τι γίνεται με 

το κολυμβητήριο. Θεωρώ ότι η καθυστέρηση ή μάλλον το ότι δεν προχώρησε 

η τότε απόφαση ήταν 1)  διχογνωμία που υπήρχε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες 

για το αν αυτό είναι προμήθεια ή έργο, γιατί εμείς το είχαμε πάρει ως 

προμήθεια κολυμβητικής δεξαμενής, ενώ δεν το υπέγραφαν οι Τεχνικές 

Υπηρεσίες γιατί θεώρησαν ότι είναι έργο γιατί έχει σκαπτικά κλπ και το 

δεύτερο κομμάτι κάτι που το ανακαλύψαμε εμείς πριν μία εβδομάδα γιατί δεν 

το είχαν αναφέρει, είναι ότι ήθελε μία σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Αθλητισμού, η οποία και λόγω της αλλαγής που έγινε τέλος πάντων στο 

Υπουργείο και χρονικά ας πούμε και από εδώ οι αλλαγές που έγιναν και όλα 

αυτά δεν ζητήθηκε ποτέ αλλά δεν φαινόταν ότι είναι και εύκολο να γίνει. 

Τέλος πάντων εμείς έχουμε σκεφτεί να αλλάξουμε την αρχική πρόταση, η 



οποία δεν χρειάζεται ανάκληση γιατί δεν την έχουμε ουσιαστικά προχωρήσει, 

δεν την έχουμε υποβάλει πουθενά, το κόστος λειτουργίας ενός κολυμβητηρίου 

και αυτού του κολυμβητηρίου που λέγαμε εμείς δηλαδή, ξεπερνά τα 10.000 το 

μήνα μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν γιατί θέλει 

συγκεκριμένη θέρμανση, καθαρισμό της πισίνας σε τακτά διαστήματα διότι 

στο Ναύπλιο πέρυσι υπήρχε ένα ζήτημα με μύκητες και αυτό δημιούργησε, 

πήγε τουλάχιστον 3-4 μήνες πίσω όλη την ιστορία του κολυμβητηρίου. 

Θεωρώ ότι η σχέση οφέλους εννοώ από τους δημότες μας που θα πάνε εκεί 

με το κόστος που θα δαπανήσουμε δεν είναι κάτι που μας λύνει ένα μεγάλο 

πρόβλημα, αλλά η πρόταση που θα κάνουμε σήμερα νομίζω ότι είναι πιο 

χρήσιμη. Η πρόταση αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο υποέργα. Το ένα λέει 

συντήρηση, εμείς πώς θα την υποβάλλουμε, το ένα θα λέει συντήρηση 

αθλητικών εγκαταστάσεων και το άλλο κατασκευή αθλητικών υποδομών. 

Όμως επειδή είναι κοινή η μελέτη το πάμε σε ενιαίο τίτλο και θα το χωρίσουμε 

μέσα στο τεχνικό δελτίο. Με λίγα λόγια κάνουμε πρόταση να φτιαχτεί τάπητας 

στίβου στο Λυγουριό, έχει μετρηθεί ο χώρος μπορεί να φτιαχτεί ένα 200άρι με 

τέσσερις γραμμές, τέσσερις διαδρόμους, συν στη μέση το σκάμμα και ό,τι 

άλλο χρειάζεται για το στίβο, επίσης από «νέα έργα» έχουμε προτείνει, 

προτείνουμε να φτιαχτεί ένα γηπεδάκι μονότερμο στη Νέα Επίδαυρο στο 

κομμάτι που είναι κάτω από την πλατεία, που θα βάλουμε, όχι η παιδική χαρά 

θα γίνει επάνω, επάνω εκεί που είναι τώρα θα γίνει η παιδική χαρά, είναι και 

απόφαση στην μελέτη, την είχαμε αλλάξει. Εσείς την είχατε αλλάξει. Αλλά δεν 

μπορεί να γίνει κάτω γιατί δεν θα πάρουμε άδεια. Γιατί θέλει να μπορείς να 

βλέπεις την παιδική χαρά, να είναι εμφανής από πολλά σημεία. Επάνω θα γίνει 

η παιδική χαρά κανονικά. Κάτω λοιπόν εκεί λέμε να βάλουμε ένα γηπεδάκι, 

ένα τέρμα, για να μην έχει όχληση η πλατεία από τα παιδιά που πάνε εκεί και 

παίζουν και δημιουργούν και φθορές πέραν των υπολοίπων και τα υπόλοιπα 

είναι συντηρήσεις γηπέδων. Δηλαδή συντήρηση του 5Χ5 στο Γυμνάσιο, 

συντήρηση του μπάσκετ και βόλεϊ στο Γυμνάσιο το εξωτερικό. Συντήρηση 

μπάσκετ και βόλεϊ στον Άγιο Δημήτρη στη Σχολή μας, στη Σχολή στο πρώην 

Γυμνάσιο. Συντήρηση μπάσκετ – βόλεϊ και τένις στην Αρχαία Επίδαυρο. 

Συντήρηση μπάσκετ – βόλεϊ στο λιμάνι της Νέας Επιδαύρου και θα δούμε λίγο 



τον προϋπολογισμό για να είμαστε εντάξει με τα χρήματα, πιθανόν θα μπει και 

ένα 5Χ5, αλλαγή ένα 5Χ5. Ή της Νέας ή του Αγίου Δημητρίου. Αυτό που μας 

επείγει αυτή τη στιγμή η αλλαγή του τάπητα συν τους πάγκους, δεν θέλουν 

κάτι άλλο και τα δύο. Αυτό που επείγει αυτή τη στιγμή είναι στο ραντεβού 

που θα κάνω τη Δευτέρα στο Υπουργείο να είμαστε έτοιμοι αν μας πούνε ότι 

μπορούμε να πάρουμε τη γνωμοδότηση γρήγορα, δηλαδή μέσα στο επόμενο 

δεκαήμερο, να είμαστε έτοιμοι να υποβάλλουμε. Αν χρειαστεί κάτι θα το 

ξαναφέρουμε στο επόμενο Συμβούλιο, αν χρειαστεί κάτι ακόμα διαδικαστικό. 

Εάν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση ανάγκης, προτεραιότητας σ’ αυτά που λέμε 

να το δούμε. Απλά να είναι εύκολα υλοποιήσιμη. Δηλαδή να μην πάμε να 

φτιάξουμε ένα κλειστό ή να μην πάμε να φτιάξουμε ξέρω εγώ ένα γήπεδο 

μεγάλο. Τα γήπεδα του Αγίου Δημητρίου ή της Αρχαίας Επιδαύρου το 5Χ5 

είχαν μπει στο σχεδιασμό της Περιφέρειας και σε συζητήσεις που έχουμε κάνει 

με τον Αντιπεριφερειάρχη θεωρώ πως τουλάχιστον του Αγίου Δημητρίου θα 

προχωρήσει, θα υπογραφεί η σύμβαση γιατί εκεί έχει μείνει και της Αρχαίας 

Επιδαύρου το 5Χ5 νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον και αυτό θα αλλαχθεί ο 

τάπητας και θα είναι μία χαρά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μετά θα γίνει το τεχνικό δελτίο; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα θα πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη και μετά το τεχνικό 

δελτίο.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Διδασκάλου.  

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Θα ήθελα να ρωτήσω το γήπεδο το μεγάλο της Νέας κάτω 

από ποιο καθεστώς λειτουργεί; Δηλαδή το χρησιμοποιεί μόνο η ομάδα ο 

«ΦΟΙΝΙΚΑΣ» ή είναι ελεύθερο για το κοινό, μπορούν να μπουν τα παιδιά ας 

πούμε να παίξουν; Είναι η πρώτη. 2) Να προτείνω μέσα σε εισαγωγικά κάτι. 

Θα μπορούσαμε στη Δήμαινα το ήδη υπάρχον γηπεδάκι, το οποίο έχουν 

φτιάξει με τα δικά τους χρήματα από ό,τι γνωρίζω και από προσπάθεια τέλος 

πάντων και …των παιδιών εκεί, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε κάποια 

χρήματα έτσι ώστε να το εκσυγχρονίσουν ή να το ολοκληρώσουν.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια άλλη ερώτηση; Κύριε Ξυπολιά.  



κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει προϋπολογισμός γι’ αυτές τις 

προτάσεις; Ένα είναι αυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε, σημείωσα ότι αλλαγή 

γηπέδου 5Χ5 ή στην Νέα Επίδαυρο ή στον Άγιο Δημήτρη. Δηλαδή πώς 

κρίνουμε; Ρίχνουμε το κέρμα και όπου κάτσει; Θεωρώ ότι, α, στο παρελθόν 

όταν μιλούσαμε για γήπεδα εσείς ο ίδιος και πάρα πολλοί ακόμα Δημοτικοί 

Σύμβουλοι αστειευόσασταν και λέγατε έχουμε και εμείς όλο το Δήμο με 

γήπεδα ποδοσφαίρου και θεωρούμε ότι πώς θα συντηρηθούν, πώς το ένα, 

πώς το άλλο και ούτω καθεξής. Ερχόμαστε τώρα πάλι και το μεγαλύτερο 

μέρος των χρημάτων, ένα μέρος των χρημάτων ξαναπάει εκεί. Μας είπατε ότι 

ένα κόστος για το κολυμβητήριο ανέρχεται στις 10.000 ευρώ το μήνα. Πώς 

προκύπτει αυτό; Και συγκρίνατε ανόμοια πράγματα. Συγκρίνατε το 

κολυμβητήριο του Ναυπλίου, το οποίο είναι άλλων προδιαγραφών, δεν θα 

φτάναμε εκεί, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί, είναι 50 μέτρα το 

κολυμβητήριο Ναυπλίου, εδώ μιλούσαμε για 25 μέτρα, όπως είναι και του 

Άργους, οι προϋποθέσεις θα ήταν εντελώς διαφορετικές, θωρώ ότι η χρήση 

του τους χειμερινούς μήνες θα ήταν πολυτέλεια ένα θέλετε. Μας ενδιέφερε και 

τότε είχαμε κάνει και αυτή τη συζήτηση ότι θεωρούσαμε ότι από την άνοιξη 

και μετά μέχρι τον Οκτώβρη θα γινόταν η χρήση, θα ήταν μία χαρά. Θεωρώ 

το ποσό που είπατε ότι είναι έτσι στον αέρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχετε 

βγάλει, πώς σας το είπαν οι συνεργάτες. Πιστεύω, εγώ μάλλον προσωπικά θα 

τοποθετηθώ και τώρα, δεν θα ψηφίσω αυτή την πρόταση. Θεωρώ ότι το 

κολυμβητήριο είναι απαραίτητο στην περιοχή έστω με ένα κόστος συντήρησης 

που μπορεί να έχει, δεν κατάλαβα δηλαδή, όλα έχουν κόστος συντήρησης. 

Είχαμε πάρει μία ομόφωνη απόφαση όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, προχώρησε 

μέχρι ενός σημείου.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Όχι ομόφωνη.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ορίστε;  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Δεν ήταν ομόφωνη.    

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Εντάξει, συγγνώμη. Μπορεί να υπήρχε άρνηση από εσάς, από 

την παράταξη τη δική σας, κατά πλειοψηφία έστω είχε παρθεί απόφαση για να 

γίνει η κατασκευή του κολυμβητηρίου. Όντως υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και 

κάποιες αντιφάσεις στο θέμα πώς θα διαχειριστεί όλη η ιστορία αυτή, το 



αντιμετωπίσαμε σαν παράδειγμα με ίδια πρόταση στο Δήμο Ασπροπύργου, 

δεν θυμάμαι, εκεί νομίζω ναι, άλλωστε Δήμαρχε το ίδιο Γραφείο μας 

συμβουλεύει και τότε και τώρα φαντάζομαι. Γνωρίζατε τη διαδικασία. Δηλαδή 

μην ερχόσαστε εδώ πέρα και μας λέτε ότι τώρα ανακαλύψατε ότι δεν είχατε 

κάνει τίποτα, ότι το ένα, ότι το άλλο και δεν υπήρχε, και τότε ξέραμε ότι 

χρειαζόταν η σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο και τώρα χρειάζεται. Γιατί 

ποιος μας την εξασφαλίζει τώρα;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μας την εξασφαλίζει κανένας.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Όχι, αυτό ακριβώς. Εγώ κλείνοντας δεν θα ψηφίσω τη 

συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα πραγματικά 

έργο, το οποίο θα αλλάξει τη δομή της περιοχής του αθλητικού τομέα, είναι 

χρήσιμο στην περιοχή, είναι πρωτοποριακό, ξεφεύγει από αυτά εδώ, δηλαδή 

εδώ δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα διαθέσουμε 600.000 ευρώ και ό,τι βλέπαμε θα 

το ξαναδούμε, εκτός από το στίβο. Το μόνο που αλλάζει είναι αυτό. Γι’ αυτό 

το λόγο δεν θα το ψηφίσω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσιλογιάννη.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ξυπολιά, 

προτείνουμε το κολυμβητήριο, είναι αναγκαίο για την περιοχή, είναι 

αναπτυξιακό. Όσον αφορά την λειτουργία του και το κόστος λειτουργίας, 

τώρα πλέον δεν είναι πετρέλαιο, είναι καθρέφτες, είναι αέριο, είναι ένα σωρό 

άλλα πράγματα που το κόστος λειτουργίας πλέον έχει μηδενιστεί. Είναι 

απαραίτητο για την περιοχή γιατί πολλοί πάνε Ναύπλιο. Και όταν το Ναύπλιο 

έκλεισε πήγαμε και Τρίπολη για το κολυμβητήριο. Σ’ αυτό το κομμάτι δεν έχει 

αναπτυχθεί η περιοχή. Τώρα γίνεται και στο Άργος. Ένα αυτό. Το δεύτερο 

είναι με το Πρόγραμμα το ίδιο. Για δύο υποέργα μιλάει, που το κάθε υποέργο 

είναι 30.000 ευρώ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τουλάχιστον.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι δεν λέει τουλάχιστον.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει τουλάχιστον.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο κύρια 

υποέργα με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα 30.000. Ναι, 

ελάχιστο προϋπολογισμό. Ωραία. Εδώ έχουμε 600.000, τα οποία τα 



μοιράζουμε και κάτω 30 πολλά. Όταν μιλάμε για συντήρηση τώρα του τάπητα 

του τάδε γηπέδου.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα υποέργο, το εξήγησα στην αρχή.  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όλα τα γήπεδα είναι ένα υποέργο;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Επιδαύρου, ναι. Πού είναι το δύσκολο; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεύτερον, όσον αφορά τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Αθλητισμού, όταν είναι και ο χώρος κοινοτικός, είναι δημοτικός, 

γιατί εκεί είναι δημοτικός χώρος, δεν χρειάζεται αυτό. Εντάξει, εγώ τα βάζω. 

Και το τελευταίο είναι ένα έργο που βγήκε το Πρόγραμμα για τη στήριξη του 

νέου θεσμού. Ένα έργο για να γίνει ολοκληρωμένο και να φανεί και να μην 

θέλει μετά από πέντε χρόνια, όλα αυτά θέλουν πάλι συντήρηση. Να πάνε τα 

λεφτά τσάμπα το θεωρώ, δηλαδή δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει στόχος, 

δεν υπάρχει αναπτυξιακό έργο που να μείνει, όπως είναι το κλειστό 

γυμναστήριο ή όπως έχουν γίνει διάφορα άλλα έργα. Και προτείνω να μπει το 

κολυμβητήριο ολόκληρο και να ενταχθεί. Τέλος πάντων αυτές οι συντηρήσεις 

μπορεί να γίνουν με τα εθνικά έσοδα, να γίνουν με τον Αθλητικό Οργανισμό, 

αυτός που ασχολείται με τα γήπεδα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπουρδάκο; Όχι. Θέλει ο κύριος Γαλάνης; Κύριε 

Γαλάνη. 

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Θεωρούμε και εμείς ως δημοτική παράταξη ότι ένα 

κολυμβητήριο δεν μπορεί να σταθεί στο Δήμο Επιδαύρου. Γενικότερα, όχι 

μόνο στο Λυγουριό. Και στην Αρχαία Επίδαυρο να πάει που έχει κοντά του 

θάλασσα και έχει και μία άλλη νοοτροπία, το ίδιο είναι, βλέπουμε τι γίνεται 

στο Ναύπλιο, βλέπουμε ότι και ακόμα του Άργους το Ναύπλιο είναι, προσπαθεί 

το Άργος να κάνει το ένα και το θέμα της συντήρησης είναι τεράστιο. Με την 

παρατήρηση της κυρίας Διδασκάλου και με μία τροποποίηση της εισήγησης 

του Δημάρχου, μίλησε για μπάσκετ στην Νέα Επίδαυρο αλλά να μπει και ένα 

βόλεϊ εκεί να γίνει ολοκληρωμένο όπως είναι και στην Αρχαία Επίδαυρο και με 

τον εκσυγχρονισμό και συντήρηση της Δήμαινας αυτό που κάποιοι για τα 

παιδιά εκεί έχουν αγωνιστεί και έχουν βάλει από την τσέπη τους, θεωρώ ότι 



είναι μία πρόταση, αν καταφέρουμε και τρέξουμε και την προλάβουμε και 

πάρουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις να προχωρήσει. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη. Α, κύριε Μπουρδάκο, συγγνώμη.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: Να πούμε και εμείς 1) διαφωνήσαμε και καταγγέλλουμε 

τη διαδικασία γιατί και τότε που είχε  έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν 

μερικά χρόνια, είχε έρθει εκτός ημερησίας για να πάρουμε απόφαση μπαμ 

μπαμ 600.000 για το κολυμβητήριο. Πάλι τώρα έρχεται σε επείγουσα 

Συνεδρίαση, σε έκτακτη Συνεδρίαση γι’ αυτό διαφωνήσαμε και στην αρχή. 

Από εκεί και πέρα να πούμε ότι και το Πρόγραμμα το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» έχει τα 

προβλήματά του, είπαμε και στις προηγούμενες φορές αλλά είπε και ο 

Υπουργός πρόσφατα ότι από το 1.300.000.000 που είχε δεσμεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ 

υπάρχουν 134.000.000. Είπε ότι θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα αλλά δεν 

έχει πει πώς και εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα καταλήξει στο τέλος ο Δήμος να 

δανειστεί για να φτιάξει αυτά τα έργα. Τώρα είμαστε ενάντια και στη λογική 

κόστος- όφελος που ανέφερε ο Δήμαρχος. Θεωρούμε ότι ο Δήμος Επιδαύρου 

και κολυμβητήριο χρειάζεται και στίβο χρειάζεται και αθλητικές υποδομές που 

θα είναι προσβάσιμες σε όλο το λαό. Να πούμε μόνο ότι πριν 50 χρόνια 

υπήρχε μία χώρα η Σοβιετική Ένωση που είχε 1.200 κολυμβητήρια. Δεν θα 

συμμετέχουμε. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαγγέλη.  

κ. ΜΑΓΓΕΛΗΣ:  Εγώ θα συμφωνήσω ότι μπορεί να χρειάζονται όλα για τον 

αθλητισμό, γιατί για τη νεολαία και να κρατηθεί όπως πρέπει ο αθλητισμός 

πρέπει να είναι προτεραιότητα, όμως προτεραιότητα πρέπει να βάλουμε και 

στο τι μπορούμε να κάνουμε με τα χρήματα που έχουμε τώρα και βάσει των 

αναγκών του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος. Θεωρώ ότι όταν θα γίνει και το 

Τεχνικό Πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν έργα σε όλα, όχι μόνο στην Παλιά, 

στο Λυγουριό, στη Νέα και στο Μετόχι, που είναι τα πιο μεγάλα και στη 

Δήμαινα και στο Κολιάκι με την Τραχειά, ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε που να 

έχει επαφή ο νέος πολίτης, ο νέος δημότης, πρέπει να γίνει. Άρα εγώ θα 

συνταχθώ με την πρόταση του Δημάρχου και θα συνηγορήσω θετικά και στην 

πρόταση της κυρίας Διδασκάλου και του κυρίου Γαλάνη και θα πω να 

προχωρήσουμε το έργο αυτό με τις αλλαγές που ειπώθηκαν.  



κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Διδασκάλου.  

κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: Να ρωτήσω, τα χρήματα αυτά από το πρόγραμμα 

μπορούμε να τα κρατήσουμε έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά 

για τις συντηρήσεις αυτών που θα φτιάξουμε; Όχι.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς να απαντήσω στις ερωτήσεις. Τα γήπεδα είναι 

δημοτικά. Άρα χρησιμοποιούνται από τους δημότες. Οι ομάδες έχουν 

προτεραιότητα ως προς το χρόνο που τα χρησιμοποιούν και τον τρόπο. 

Δηλαδή ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ο ΑΡΙΣΤΙΟΝ, ο ΑΚΑΔΙΟΣ, το ΑΔΑΜΙ, 

όποιοι παίζουν μπάλα, το ΜΕΤΟΧΙ, χρησιμοποιούν και άλλους χώρους πέραν 

του γηπέδου, όπως τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια δεν τα χρησιμοποιεί ο 

καθένας, αν τα αφήσουμε ανοιχτά δεν θα τα βρούμε τίποτα. Εάν δεν 

προπονούνται οι ομάδες βεβαίως ο καθένας μπορεί με σεβασμό στο χώρο και 

με πειθαρχία στο τι πρέπει να γίνει, δηλαδή εκεί δεν μπορεί να μπαίνει ο 

καθένας με τα παπούτσια, με τις αρβύλες και να παίζει ποδόσφαιρο, θα πρέπει 

να έχει την ενδυμασία του και να μπαίνει μέσα. Σύντομα θα ολοκληρώσουμε 

και το κανονισμό των αθλητικών χώρων και για το κλειστό και για τα ανοιχτά 

γήπεδα, οπότε ο καθένας θα ακολουθεί τον κανονισμό και μπορεί βεβαίως να 

πηγαίνει στα γήπεδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Για τη Δήμαινα. Το σκεφτήκαμε. 

Καταρχάς να πω κάτι χωρίς να μειώσω τίποτα για αποκατάσταση της 

αλήθειας. Εκεί αν το γήπεδο έχει κοστίσει 10 ευρώ, τα 8 τα έχουν βάλει οι 

ντόπιοι. Όμως έχει βάλει και ο Δήμος χρήματα και μάλιστα πληρωθήκανε 

φέτος, μάλλον με την καινούρια δημοτική θητεία. 5.500 ευρώ.  

κ. ……………..: Και πιο πριν το μηχάνημα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είχαν πληρωθεί.  

κ. ………………: Το μηχάνημα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, το μηχάνημα συν τα 5.500 τα υπόλοιπα. Ακούστε λίγο. 

Υπάρχει μία παράμετρος που μας τρομάζει λίγο ως προς το αποτέλεσμα της 

πρότασης. Λέει εάν δεν έχουν άδεια οι αθλητικές εγκαταστάσεις με τις 

παρεμβάσεις που θα γίνουν θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άδεια τους. Άδεια οι 

αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αυτές που είναι σε πρωταθλήματα, δηλαδή το 

κλειστό, άδεια τέλεσης αγώνων, το κλειστό, τα τρία γήπεδα τα μεγάλα, Παλιά, 



Νέα, Λυγουριό και τέλος. Οι παρεμβάσεις λοιπόν επειδή εγώ είπα μόνο τη 

συντήρηση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το να αλλάξεις τάπητα στο 5Χ5 

ενός χωριού είναι 25.000 ο τάπητας συν ΦΠΑ πας στα 31.000. Δεν θα πάρει 

άδεια. Πρέπει να αλλάξεις και τους πάγκους, πιθανόν να βάλεις και φώτα. Γι’ 

αυτό βλέπουμε ότι κάθε γήπεδο μπορεί να κοστίζει 70.000 και να είναι 5Χ5 ή 

80.000. Δεν διαφωνώ σ’ αυτό με τη Δήμαινα, να το ξαναδούμε λίγο και να 

μιλήσουμε, θα σας πω. Όμως δεν είναι εύκολες οι άδειες. Ένα γήπεδο υπάρχει 

που δεν είναι δημοτικό, απλά να το γνωρίζετε και αυτό γιατί δεν το έχουμε 

δηλώσει και στο Κτηματολόγιο, είναι το γήπεδο της Τραχειάς. Το γήπεδο της 

Τραχειάς ανήκει στην ομάδα. Έχει παραχωρητήριο στην ομάδα και το έχει 

δηλώσει ο ΑΙΑΝΤΑΣ Τραχειάς με το τελευταίο Διοικητικό του Συμβούλιο που 

είχε στο Κτηματολόγιο, για να ξέρετε, επειδή ενοχλήθηκα από εκεί, γι’ αυτό 

σας το λέω. Κύριε Ξυπολιά έχω πει πολλά εγώ προσωπικά. Έχω πει αρκετά 

πράγματα. Το ότι κορόιδευα για το γήπεδο δεν το δέχομαι γιατί δεν το έχω 

κάνει ποτέ. Εάν κάποιος άλλος από την παράταξή μου το είχε κάνει, που το 

είχε κάνει, να του το πείτε, εγώ δεν το είχα κάνει προσωπικά. Για την 

αποκατάσταση της αλήθειας. Είπατε πριν επίσης ότι προχωρούσατε και κάνατε 

και εσείς κάποια βήματα, δεν είχατε κάνει τίποτα. Δεν είχαμε κάνει τίποτα. 

Πήραμε μία απόφαση τότε, κανείς δεν είδε την πορεία της, κανείς δεν την 

προχώρησε, όπως και σε πολλά πράγματα και μην σας κακοφαίνεται που τώρα 

προχωράνε και φαίνονται βήματα σε έργα, τα οποία είχαμε σχεδιάσει την 

προηγούμενη δημοτική θητεία αρκετά από αυτά. Δεν τα παρακολουθούσατε, 

γι’ αυτό. Εγώ εύχομαι ότι σχεδιάσαμε την προηγούμενη δημοτική θητεία να 

μπορέσουμε να τα κάνουμε. Μακάρι να βγούνε γιατί καμία φορά αλλάζουν και 

τα πράγματα, όπως και ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ θα αλλάξει. Θα βγει νέο Πρόγραμμα σε 

δύο μήνες. Βέβαια ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ θα είναι και αυτό και όπως θα έλεγε ο φίλος 

μου ο Μπουρδάκος Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι και αυτό. Δεν θα 

αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Το όνομα θα αλλάξει και μπορεί να αλλάξει και η 

στόχευση. Ο Δήμος Επιδαύρου έχει στόχους, έχει πρόθεση να βοηθήσει τον 

τόπο να προχωρήσει σε βήματα καθημερινά αλλά και αναπτυξιακά, θέλουμε 

να κάνουμε την Επίδαυρο τόπο να ζεις, θέλουμε να έρθουν εδώ οι άνθρωποι 

της ηλικίας μου συν πλην και να επενδύσουν και να μείνουν στον τόπο, θα το 



καταφέρουμε, θα αλλάξουμε την καθημερινότητα του δημότη και νομίζω ότι 

όλα θα προχωρήσουν θετικά τα επόμενα χρόνια. Εγώ επιμένω στην πρόταση 

που κάνουμε για εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή 

αθλητικών υποδομών στο Δήμο Επιδαύρου, κρατάω αυτό που είπε ο κύριος 

Τσιλογιάννης για τη μη υποχρέωση γνωμοδότησης που θα μας λύσει τα χέρια, 

μακάρι να είναι έτσι, μακάρι να είναι έτσι. Το Γραφείο κύριε Ξυπολιά που 

συνεργαζόμασταν και συνεργαζόμαστε δεν έχει αυτό το κομμάτι πλέον γιατί 

είχε μία κατεύθυνση, μάλλον είχε μία εντολή τότε για το κολυμβητήριο, δεν 

το έκανε, αλλάξαμε στόχευση, δεν έχει αναλάβει κάτι, είναι άλλοι άνθρωποι 

που ασχολούνται με αυτό. Θέλω λίγο την επιείκεια σας σε διαδικαστικά 

ζητήματα αν χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε και είναι μία ευκαιρία ο 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ χωρίς πολλά πολλά να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα. 

Το ΕΣΠΑ θα βγάλει γύρω στις εννιά  προτάσεις το επόμενο τετράμηνο, σε μία 

κουβέντα που έκανα μας αφορούν η μία, άντε οι δύο, το πλαίσιο είναι 

δύσκολο του ΕΣΠΑ, δεν δουλεύεται καλά στην Πελοπόννησο από εταιρείας, 

γιατί ας μην κρυβόμαστε εξωτερικοί συνεργάτες κάνουν φακέλους και όλα 

αυτά, δεν μπορεί να τα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία. Όπου μπορούμε θα 

υποβάλουμε προτάσεις, θα προχωρήσουμε. Να πω ότι και άλλα ζητήματα του 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ είναι σε εκκρεμότητα. Είχε γίνει π.χ. Πρόεδρε και κύριε Μπιμπή 

και ο κύριος Τσιλογιάννης που είναι τώρα αλλά και οι προηγούμενοι που ήταν 

στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης μία πρόταση, δεν ξέρω Γιάννη εάν το 

θυμάσαι, παρέα με τους βιολογικούς Αρχαίας και Νέας είχε γίνει μία πρόταση 

τηλεματικής 3.000.000 ευρώ για τα υδρόμετρα. 

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Σε σχέση με το φωτισμό των Led.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, όλη αυτή η πρόταση, ναι, δεν βρίσκουμε ούτε το 

πρωτόκολλο πού έχει πάει. Όχι υπηρεσιακά, πιο πάνω. Σήμερα έκανα αυτή τη 

δουλειά. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις διαδικασίες, ό,τι βρούμε, ό,τι μπορέσουμε 

θα το προχωρήσουμε και θα σας έχω ενήμερους για τα πάντα. Εγώ επιμένω 

ότι και το κολυμβητήριο σε πέντε χρόνια θα θέλει φυσικά αναβάθμιση και όλοι 

αυτοί οι χώροι θα θέλουν αναβάθμιση. Μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο του 

Λυγουριού κλείνει ήδη 12 χρόνια, με τουλάχιστον 4 ομάδες κατά έτος να 

παίζουν εκεί, είναι το πιο ταλαιπωρημένο γήπεδο, ασυντήρητο δεν είναι, 



νομίζω πέρυσι δεν ήρθε αυτός; Κάθε δύο χρόνια περίπου γινόταν συντήρηση. 

Αυτό που κάνουμε φέτος είναι και με τον Ιούλιο εδώ τα μηχανήματα δεν 

ξέρω, τα φέρατε σήμερα; Αύριο θα έρθει πάνω το τρακτεράκι και τα 

μηχανήματα να είναι εδώ να το αναζωογονήσουμε λίγο και να δούμε το 

καλοκαίρι εάν θέλει κάποια παρέμβαση μεγαλύτερη. Σίγουρα θέλει μία 

προσοχή αυτό το γήπεδο, τα υπόλοιπα είναι σε καλή κατάσταση και αυτό που 

λέει η κυρία Διδασκάλου να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Χρησιμοποιούνται 

από όλους τα γήπεδα αλλά θέλουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν γίνονται 

εύκολα. Όπως έγινε το κλειστό, Αλέκο μία φορά το έχουμε αλλάξει νομίζω 

από τότε, από σένα μία φορά δεν άλλαξε μετά, τώρα με τον Ανδριανό το 

παρκέ; Δεν είναι εύκολες καταστάσεις αυτές. Για έναν Δήμο δεν είναι εύκολα 

αυτά τα πράγματα, 150.000, 120.000. Πρέπει λίγο να τα περιφρουρήσουμε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Αλλάζει λιγάκι το πρωτόκολλο, ωστόσο οφείλουμε μερικά 

πράγματα να τα λέμε. Όσον αφορά την επιείκεια πραγματικά από εμάς νομίζω 

ότι υπάρχει επιείκεια. Όσον αφορά νομίζω ότι έχω πάρει δημόσια θέση και σας 

έχω πει ότι θα είμαι αυτός που θα σας δώσει τα εύσημα σε οτιδήποτε θετικό 

είναι, δεν έχω λόγο να μην το κάνω. Όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι 

πέφτεις σε αντιφάσεις. Πριν λίγο μας είπατε ότι δεν είχαμε κάνει τίποτα, ενώ 

γνωρίζατε όλα τα βήματα που είχαν γίνει και τις διαδικασίες και τις 

προμήθειες. Άρα μην λέμε, τώρα το έμαθες; Κακώς.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν 15 μέρες.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Κακώς το μάθατε τώρα. Και το είπα γιατί. Γιατί τον ίδιο 

συνεργάτη, ο συνεργάτης που είχαμε και έχετε διαχειριζόταν όλα αυτά τα 

πράγματα από το site που είχαμε κάνει τις συζητήσεις πριν, για το γήπεδο, για 

όλα αυτά…Εγώ αυτό λέω. Να σας πω κάτι. Αν έχετε μία άλλη προτεραιότητα 

εσείς, αυτό να το δεχτώ και να το καταλάβω. Αλλά μην φτάνατε σε πράγματα 

και μηδενίζετε τα πάντα. Δεν είχατε κάνει τίποτα, δεν είχατε κάνει τίποτα. 

Όταν εσείς ο ίδιος λέτε είχαν γίνει αυτά αλλά υπήρχε αυτό το πρόβλημα, 

υπήρχε το ένα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα ότι δεν είχατε κάνει. Απλά εγώ να πω κάτι σ’ αυτό 

που λέτε. Με τον πρώην Δήμαρχο, τώρα το βάρος της πρώην δημοτικής 



περιόδου το παίρνετε οι πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι υποχρεωτικά και το 

καταλαβαίνετε. Βέβαια εσύ Γιάννη το επιδιώκεις κιόλας μερικές φορές.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Δεν το επιδιώκω, απλώς δεν μπορώ...  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όμως θα σου πω κάτι. Δεν το λέω κακώς.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Κάθε φορά να τσακωνόμαστε, δεν το κάνω.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Και θα μπορούσα κάθε μέρα να σε προκαλώ και να δημιουργώ 

θέματα, όπως γινόταν στο παρελθόν από εσάς, δεν το κάνω. Όμως είπα προς 

αποκατάσταση της αλήθειας και ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται με το 

όνομά τους.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Δεν διαφωνούμε.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα πιστεύω να έχετε διαπιστώσει 

και μόνος σας και όλοι σας ότι ενώ πέφτετε σε λάθη, κάνετε παρατυπίες, δεν 

υπάρχει από την πλευρά τη δική αν θέλετε, που λες σε εμένα το βάρος.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το λέω για άλλο λόγο το λέω. Για άλλο λόγο το λέω και 

σας το λέω για άλλο λόγο. Με τον πρώην Δήμαρχο έχω θεωρώ μία καλή 

σχέση ανθρώπινη. Όμως όταν του είπα Κώστα τι εκκρεμότητες έχουμε; Τι 

κάνουμε; Μου λέει τα τρέχουν όλα οι Υπηρεσίες. Ε, λοιπόν η Υπηρεσία για το 

συγκεκριμένο θέμα είχε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τίποτα άλλο. 

Εγώ στην Υπηρεσία μου πήγα. Και μετά μου είπαν ότι ασχολήθηκε ο 

Μιχόπουλος. Τεχνική Υπηρεσία, ναι. Εμένα μου είπε εγώ έχω αυτό. Αυτό. 

Έτσι; Αυτό μου είπε, όπως σου το λέω και πήγα στον Μιχόπουλο και του λέω 

γιατί υπήρξε ζήτημα; Και μου λέει δεν μου περνάγανε ως προμήθεια γιατί είχε 

έργο. Τέλος πάντων. Άσε το διαδικαστικό, το περνάμε στην άκρη. Όμως 

ξαναλέω πάλι. Δεν λέω ότι τελειώνουν όλα σε μία μέρα, δεν λέω ότι 

τελειώνουν όλα σε 5 μέρες ή σε ένα μήνα. Υπάρχει μία προσπάθεια που 

γίνεται διαχρονικά, αυτός που θα καταφέρει να τελειώσει το έργο πιθανόν να 

είναι αυτός που μπορεί να το καρπωθεί, πιθανόν λέω, όμως η ουσία είναι το 

έργο, το έργο μένει. Και ξέρετε πολύ καλά εδώ πέρα οι περισσότεροι έχουμε 

ξανασχοληθεί με εκλογές, άλλα πράγματα κρίνουν τα αποτελέσματα και όχι 

αυτά που εμείς νομίζουμε πολλές φορές. Όμως να πω κάτι για την 

αντιπολίτευση που λέει ο Γιάννης και για το αν θα πρέπει να σκοτωνόμαστε ή 



όχι. Να συζητήσουμε, να τα πούμε, να τα ξαναπούμε, να ξανασκοτωθούμε και 

αυτό θα γίνει πάλι εδώ, όμως το βάζω μιας και το ανέφερες, ότι εμείς ως 

αντιπολίτευση σε κρίσιμα ζητήματα, σε κρίσιμα ζητήματα, σκουπίδια και 

βιολογικοί, ήμασταν σοβαρότατοι. Και το λέω αυτό γιατί οι 

ευαισθητοποιημένοι πολίτες Επιδαύρου που καταφεύγουν στον Εισαγγελέα για 

ζητήματα που ήταν άλυτα εδώ και 20 χρόνια και τα θυμήθηκαν το Νοέμβριο 

με την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, έχουν άλλους από πίσω. Φροντίστε όσοι 

θέλετε και είστε εδώ μέσα να μην κάνετε κακό στον τόπο. Σε εμένα μπορεί να 

κάνετε, στον Τσιλογιάννη μπορεί να κάνετε, στον Γαλάνη μπορεί να κάνετε. 

Αλλά να σκεφτόμαστε λίγο τις επιπτώσεις της κάθε πράξης μας. Εάν θέλαμε 

να πετάξουμε στον αέρα τους βιολογικούς, τα σκουπίδια και άλλα ζητήματα 

κρίσιμα με την υγεία, θα το είχαμε κάνει και όλοι θα το είχαν κάνει και όλοι θα 

το κάνουν. Εδώ μέσα είμαστε όμως για να δίνουμε λύσεις. Γι’ αυτό λοιπόν λέω 

η αντιπολιτευτική τακτική του καθενός δείχνει και το πόσο νοιάζεται το να 

λύσει ένα πρόβλημα ή τον τόπο.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Σ’ αυτό δεν διαφωνούμε και νομίζω αυτό είπα και πριν. Από 

την πλευρά μας, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ δεν έχω μάθει να μιλάω 

με υπονοούμενα, όσο καιρό υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν από 

συγκεκριμένους ανθρώπους και εμείς είχαμε αντιμετωπίσει τέτοια 

προβλήματα. Δηλαδή τι πάει να πει; Ποτέ δεν βγήκαμε να πούμε και να πούμε 

ότι εσύ τον έβαλες να κάνει αυτό και αυτό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που 

λέτε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως όταν έχεις να ψηφίσεις ακούγονται διάφορες 

εισηγήσεις για προτάσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω ότι μπορείς 

να ψηφίσεις τη μία πρόταση ή την άλλη ή να απορρίψεις την άλλη όταν όλα 

είναι για το καλό του τόπου και για το καλό των παιδιών μας και θέλουμε να 

μείνουν εδώ. Οπότε η προτεραιότητα πολύ σωστά είναι αυτό που πρέπει να 

τεθεί και όχι το αν θέλουμε να γίνει κολυμβητήριο ή δεν θέλουμε να γίνει 

κολυμβητήριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να γίνει ή να 

μην θέλει να γίνει στίβος ή να μην θέλει να γίνει συντήρηση. Άρα νομίζω ότι 

το θέμα είναι προτεραιότητας και τίποτα παραπάνω. Οπότε να προχωρήσουμε 

στην ψηφοφορία.  



κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Την καταλαβαίνω τη θέση σου Πρόεδρε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μιλάω ξεκάθαρα. Έτσι νιώθω και έτσι το λέω. Έχω 

παιδιά που είναι εδώ όπως και εσύ, οπότε καταλαβαίνεις ότι μακάρι να είχαν 

φτιαχτεί και κολυμβητήρια και γήπεδα τένις και δεν ξέρω και ό,τι άλλο και πινκ 

πονκ κλπ. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ορίστε.  

κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Να κάνω μία τελευταία ερώτηση;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώνουμε και να μείνουμε μετά να μιλήσουμε. Γιατί 

επειδή έχουν γίνει και οι τοποθετήσεις τώρα, μην το ξαναρχίσουμε πάλι από 

την αρχή.  

κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Όχι, να ρωτήσω αν το συγκεκριμένο θέμα θα ξαναέρθει σε 

Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε 

τελικά.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα θα γίνει.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Σήμερα παίρνουμε απόφαση για την κατάθεση φακέλου. Θα 

υποβληθούν μελέτες. Θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάλι θα έρθουν εδώ 

πέρα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά όμως δεν θα έρθει το κολυμβητήριο.  

κ. ΞΥΠΟΛΙΑΣ: Ποιο κολυμβητήριο Πρόεδρε; Εδώ θα καταθέσουμε φάκελο. 

Πέντε προτάσεις, δέκα. Αυτές οι δέκα θα ξαναρθούνε εδώ πέρα προς ψήφιση.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Πρόεδρε αλλά η εισήγηση του Δημάρχου μπαίνει μέσα το 

μπάσκετ, το βόλεϊ της Νέας Επιδαύρου και το γήπεδο της Δήμαινας; 

Εκσυγχρονισμός και συντήρηση ώστε να μπορεί και να αδειοδοτηθεί ως μικρό 

γήπεδο σαν της Νέας Επιδαύρου στο πάρκινγκ. Της Νέας Επιδαύρου που θα 

είναι στο πάρκινγκ δεν θα χρειαστεί και αυτό την άδεια του; Δεν είναι δυνατόν 

να μην χρειαστεί. Πώς θα ανοίξει πόρτες; Το ίδιο και για τη Δήμαινα. Αν  

αλλάζει η εισήγηση και μπαίνουν μέσα αυτά τα δύο, εμείς λέμε ναι.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρώτο το είπαμε και εμείς. Της Επιδαύρου το γήπεδο το 

μπάσκετ, το είπαμε και εμείς.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Μπάσκετ – βόλεϊ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Έγινε.  



κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δεύτερο, αν υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποιο πρόβλημα με 

το Υπουργείο Αθλητισμού θα μιλήσω με τους επικεφαλείς, σας το λέω 

ξεκάθαρα.  

κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘ.: Άρα στην εισήγησή σας μπαίνει και το κομμάτι αυτό της 

Δήμαινας που έχει πληρώσει και ο Δήμος και ιδιώτες ό,τι είναι αυτή τη στιγμή 

εκεί, δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιος έβαλε τα λίγα και τα πολλά. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι τάσσονται υπέρ της 

εισήγησης για το 3ο θέμα; Ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Παύλου, η κυρία 

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

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

Αθανάσιος, η κυρία Διαλιάτση και εγώ. Υπέρ της πρότασης του κυρίου 

Τσιλογιάννη ψηφίζει ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος Ξυπολιάς, ο κύριος 

Οικονόμου, ο κύριος Ταμπουρατζής. (Ο κύριος Μπουρδάκος έχει αποχωρήσει). 

Άρα περνάει η εισήγηση του κυρίου Δημάρχου κατά πλειοψηφία. Έληξε η 

Συνεδρίαση, σας ευχαριστούμε, καλό βράδυ! 

 

 

------------- 
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