
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στην  Αίγινα  σήμερα 27  Νοεμβρίου  2020  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 18:00,  συνεδρίασε  μέσω
τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αρ. 115/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 16916/20-11-
2020  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  που  επιδόθηκε  νόμιμα  στα  μέλη  και  δημοσιοποιήθηκε
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78
του ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα εννέα (39) μελών εκ των οποίων είκοσι
εννέα (29) είναι εκπρόσωποι φορέων παραβρέθηκαν δεκαπέντε (15) εκπρόσωποι.
Από  τους  δέκα  (10)  δημότες  που  συμμετέχουν  στην  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης
παραβρέθηκαν  οι  έξι  (6)  αλλά  τα  πρόσωπα  αυτά  δεν  συνυπολογίζονται  για  την  απαρτία  της
Επιτροπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – Πρόεδρος της Επιτροπής

Εκπρόσωποι φορέων:
1. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΙΛΜΑ, Εκπρόσωπος Συλλόγου “ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΟΡΟΣ”
2. ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΩΝ”
3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
4. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΥΨΕΛΗΣ”
5. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
6. ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΦΛΩΡΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
7. ΣΩΡΡΟΥ ΞΑΝΘΗ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΥ”
8. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ”
9. ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ”
10.ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπρόσωπος “ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
11.ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
12.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
13.ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΓΡΟΥ”
14.ΣΙΜΙΤΖΗ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
15.ΚΟΜΗΝΙΑΔΗ ΦΑΝΗ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”



Δημότες:
1. ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΧΑΤΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
5. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6. ΒΑΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ

Εκπρόσωποι φορέων:
1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εκπρόσωπος Συλλόγου “Οι Φίλοι της Αίγινας”
2. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Εκπρόσωπος “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ      
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΑΙΓΙΝΑΣ”
3. ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Εκπρόσωπος “ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”
4. ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΓΙΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ”
5. ΜΠΕΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
6. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
7. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΡΟΧΕΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
8. ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΘΕΟΣ”
9. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Ο 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”
10.ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΛΩΝΩΝ-
ΜΕΣΑΓΡΟΥ”
11.ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
12.ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ”
13.ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
14.ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”

Δημότες:
1. ΛΕΟΥΣΗ-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
3. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΙΤΙΝΑ
4. ΜΟΙΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ ΦΛΩΡΑ

Παρόντες στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν και οι:
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος
2. Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Πτερούδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
4. Μούρτζης Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης & Αποχέτευσης
5. Κουκούλη Μαρία, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρισης Δήμου Αίγινας
6. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής δημοτικής παράταξης “ΑΙΓΙΝΑ 
ΜΠΟΡΕΙΣ”
7. Μεθενίτης Παντελεήμων, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης “ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ”
8. Ηλίας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης “ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ”
9. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Κοινότητας Αίγινας
10.Γρυπαίος Ηλίας, Πρόεδρος Κοινότητας Βαθέος
11.Λεούσης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Κοινότητας Μεσαγρού
12.Μαρτής Μιχαήλ, Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας



ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2021»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ξεκινώντας τη συνεδρίαση διευκρίνισε ότι  στο Τεχνικό Πρόγραμμα
μπορούν να προστεθούν προτάσεις των μελών της Επιτροπής εφόσον υπάρχει δυνατότητα.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος χαιρέτισε και ευχαρίστησε τα μέλη της
επιτροπής για τη διαδικτυακή τους παρουσία. 

Ακολούθησαν  οι  τοποθετήσεις  των  μελών  της  Επιτροπής  σχετικά  με  το  θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης και διαλογική συζήτηση, ως εξής:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πούμε σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 ότι σε αυτό αποτυπώνεται μία
προσπάθεια συμμετοχής του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως είναι το «Αντώνης
Τρίτσης», το «Πράσινο Ταμείο», το ΕΣΠΑ και το ΠΕΡΑ. Έχουν ενταχθεί  και κάποιες μελέτες, οι
οποίες  προσδοκούμε  να  πραγματοποιηθούν,  έτσι  ώστε  να  γίνουν  ώριμες  και  να  μπορούν  να
δώσουν  ένα  έναυσμα  για  ένταξη  στα  χρηματοδοτούμενα  προγράμματα.  Ευχαριστώ  πολύ  κ.
Πρόεδρε.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αν μου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε δύο λόγια. Παρευρίσκομαι εδώ, όπως
και ο κ. Ηλίας και ο κ. Μεθενίτης, ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης. Σύμφωνα με το Νόμο,
είμαστε προσκεκλημένοι  και  παρευρισκόμαστε σ’ αυτή τη Διαβούλευση χωρίς  δικαίωμα ψήφου.
Είμαι εδώ λοιπόν για να ακούσω από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης ιδέες και προτάσεις.
    Από την  άλλη  πλευρά,  επειδή  είμαι  και  μέλος  της  Επιτροπής  για  το  Σχεδιασμό  μεγάλων
χρηματοδοτούμενων έργων, ήθελα να ενημερώσω ότι αυτές οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί
προς την Επιτροπή μας είναι  ανεξάρτητες κατά κάποιο τρόπο από τη σημερινή συνεδρίαση.  Η
σημερινή συνεδρίαση αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα που έχει υποβάλει αυτή τη στιγμή η Τεχνική
Υπηρεσία και η Διοίκηση του Δήμου.
    Απλώς να ενημερώσω ότι  οι  προτάσεις  που έχουν υποβληθεί  πρόκειται  πολύ σύντομα να
επεξεργαστούν από την Επιτροπή και στη συνέχεια να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και
στη Διοίκηση και ίσως ορισμένες να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουκούλη. Το λόγο έχουν τα μέλη.

ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΙΛΜΑ:  Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα να
κάνω δύο ερωτήσεις:
1) Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην επιτροπή υπό τον κ. Κουκούλη, θα συζητηθούν ξανά
από την επιτροπή αυτή, θα έχουμε κάποια γνώση, θα είναι μέσα στο 2020 – 2021;
2) Ο δρόμος στις οδοστρώσεις του Προγράμματος περιλαμβάνει το δρόμο που συνδέει τις περιοχές
Τζίκηδες – Ανιτσαίο; Σας κάνω μία πολύ ειδική ερώτηση διότι είναι ένας δρόμος με μεγάλη κίνηση
και ακόμη μεγαλύτερη στο μέλλον. 
Ευχαριστώ. 

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Καλησπέρα και από εμένα. Βλέπω πολύ ωραία βήματα τα οποία έχει
ξεκινήσει ο Δήμος Αίγινας.  Ειδικά όσον αφορά τα παλαιά κτίρια που είναι στη δικαιοδοσία του.
Απλώς θα ήθελα να επισημάνω και κάποια άλλα έργα που θα μπορούσαν να γίνουν. Όπως κάποιοι
δρόμοι στα χωριά του νησιού που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ:  Γεια σας. Ήταν ιδιαίτερη χαρά μας που είδαμε αυτό το Πρόγραμμα
που καλύπτει τα παλαιά κτίρια, όπως είπε και ο κ. Χελιώτης, και ακόμα περισσότερο που φέτος ένας
προϋπολογισμός για τα μονοπάτια. Εκ των οποίων τα περισσότερα είναι έτοιμα για σήμανση. Άρα η
βοήθεια του Δήμου τη σήμανση και την περεταίρω καθαριότητα – φύλαξη είναι πολύ σημαντική και
είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό και ευχαριστούμε.

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ γιατί μέσα σε αυτούς
που μέχρι στιγμής ευεργετήθηκαν από τις ανωτέρω αναφερόμενες επισκευές είναι και το κτήριο που



στεγάζει το Σύλλογό μας. Υπάρχει μία αισθητή διαφορά νομίζω αυτή τη στιγμή στην πλατεία της
Κυψέλης αναφορικά με την επισκευή και το φωτισμό.
    Στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  έχω  δει  θετικά  πράγματα  και  όπως  οι  υπόλοιποι  ελπίζω  να
πραγματοποιηθούν. Ευχαριστώ.
 
ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΦΛΩΡΑ:  Καλησπέρα.  Εύχομαι  να  μπορέσουν να  πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα
προγράμματα και να βρουν επιχορήγηση και όσα αναζητούν χορηγούς. Εύχομαι καλή δύναμη και
να προχωρήσουμε όπως προχωράμε τώρα.

ΣΩΡΡΟΥ ΞΑΝΘΗ: Καλησπέρα σας. Ήθελα να πω ότι γίνονται κάποια πολύ σωστά βήματα από το
Δήμο. Ήθελα ωστόσο να αναφέρω ότι ο Σύλλογος μας δεν έλαβε κάποια επιστολή σχετικά με την
υποβολή αιτημάτων προς την Επιτροπή Τεχνικών Έργων. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Δυστυχώς ένα ατύχημά μου με έχει
κρατήσει μακριά από το νησί. Ελπίζω να επιστρέψω σύντομα. 
    Θέλω να πω ότι είναι σημαντικές οι προγραμματισμένες κινήσεις και μακάρι να μπορέσουν να
υλοποιηθούν. Ειδικότερα, η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική
και πρέπει να γίνει άμεσα.
    Επίσης, ως εργαζόμενος και πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων, παρακολουθώ το έργο
τη Διοίκησης και βλέπω ότι έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις για τους εργαζόμενους. Ειδικότερα,
αγοράζεται  εξοπλισμός,  ενδυναμώνονται  οι  Υπηρεσίες  με  έμψυχο  υλικό  και  υπάρχει  μια
αδιαμφισβήτητη πολύ καλή πορεία. 
    Ελπίζω να υλοποιηθεί η ανάπλαση του χώρου της Σκοτεινής και του ΣΜΑ. Θεωρώ ότι τα έργα
που γίνονται βοηθούν τη λειτουργία του νησιού. Ευχαριστώ.
 
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Καλησπέρα σας. Εγώ, λόγω του διττού ρόλου μου, η αλήθεια είναι ότι
είχα την ευχέρεια να παρακολουθήσω από κοντά τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος. Σίγουρα
είναι στη σωστή κατεύθυνση.
    Σαν εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Ένωσης του Δήμου Αίγινας, αναφέρω ότι  πάγιο μας
αίτημα  είναι  οι  θέσεις  parking στο  κέντρο  της  πόλης,  προκειμένου  οι  πολίτες  να  μπορούν
απρόσκοπτα να κάνουν τα ψώνια τους στο κέντρο. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. 

ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίζω την προσπάθεια του Δήμου και με
ευχαριστεί  ιδιαίτερα  το  γεγονός  ότι  μπορούμε  να  έρθουμε  σε  επαφή,  ακόμα  και  αν  αυτή  δεν
επιτρέπεται να γίνει με τον τρόπο που γινόταν στο παρελθόν. Πολύ ενδιαφέρουσες οι προσπάθειες
που έχουν γίνει, όπως τα Καποδιστριακά και ο περιφερειακός δρόμος. Η μελέτη για την Παλαιά
Χώρα είναι ωφέλιμο να προχωρήσει ώστε να αναδείξουμε τα κομμάτια του νησιού μας που αξίζει να
επισκέπτεται κανείς. 
    Παράλληλα παρατηρώ κάποια μελλοντικά έργα, τα οποία δε ξέρω πού αποσκοπούν. Όπως η δια
πλάτυνση του δρόμου της Βαγίας. Ενώ στην πραγματικότητα θεωρώ ότι  το βόρειο μέτωπο του
νησιού πάσχει από έλλειψη φωτισμού, αστυνόμευση και συγκοινωνία.
    Γενικότερα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σίγουρα θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αρκεί
τα χρήματα να πάνε προς αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:  Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω ότι πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που βρίσκεται στη σωστή
κατεύθυνση. Έχω κάποιες σχετικές ερωτήσεις:
    1) Συμφωνώ με τον κ. Χαλδαίο αναφορικά με το βόρειο μέτωπο του νησιού, το οποίο, ας μου
επιτραπεί η έκφραση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι εγκαταλελειμμένο. Δηλαδή θα ήταν πολύ
καλό να πεζοδρομηθεί ένα σημείο, να φωτιστεί, καθώς υπάρχουν σημεία ιδιαίτερου κάλλους στο
βόρειο μέρος του νησιού, που θα πρέπει να αναδειχθούν.
    2) Υπάρχει στο Τεχνικό Πρόγραμμα ένα ποσό, περί τις 500.000€ για το Πρόγραμμα «Ελλάδα
1821 – 2021». Δε γνωρίζω τι ακριβώς σκοπεύει ο Δήμος να κάνει, αλλά θεωρώ πολύ μεγάλο ένα
ποσό σαν και αυτό για μία ή περισσότερες εκδηλώσεις.
    3) Δεν έχω δει στο Πρόγραμμα κάτι σχετικό με την αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπό μας.
Δηλαδή δεν είδα κάτι σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο ή το Κοινωνικό Φαρμακείο, τα οποία ο
Δήμος στηρίζει πολύ καλά. Μπορούν αυτά να μπουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα; 



    4) Για μία ακόμη χρονιά είμαστε σε αναζήτηση χρηματοδότησης για το κλειστό γυμναστήριο. Ενώ
όλες οι Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές μας έχουν διαβεβαιώσει ότι τα χρήματα υπάρχουν.
  5)  Θα ήθελα να προστεθεί  στο Τεχνικό Πρόγραμμα ένα ποσό ύψους 10.000€ για την αγορά
κράνων για τα παιδιά του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Αίγινας. Το οποίο έχουμε συζητήσει
με το Δήμαρχο και με άλλους συναδέλφους από το Γενικό Λύκειο. Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει προμήθειες και υπηρεσίες. Περιλαμβάνει
μελέτες και έργα. Οποιαδήποτε όμως πρόταση καταγράφεται και λαμβάνεται υπόψιν. Ευχαριστώ.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΘΑ:  Καλησπέρα σε όλους.  Αυτό που ήθελα να δηλώσω είναι πως στην
Αίγινα φαίνεται  να πραγματοποιούνται σοβαρά έργα. Υπάρχει μία βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.
Μακάρι να γίνουν πραγματικότητα όλα όσα περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα που έχουμε
μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω και εγώ αυτή την όμορφη συνάντηση
για να μπορέσουμε όλοι να ακουστούμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ασφάλεια των παιδιών μας, αλλά
και όλων των πολιτών τη Αίγινας στους δρόμους είναι πολύ σημαντική.
    Προτείνω να προβλεφθεί ένα πρόγραμμα διαγράμμισης και σηματοδότησης στο νησί. Επιπλέον
να γίνουν επισκευές δρόμων με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη πορεία για τα αυτοκίνητα και
τα μηχανάκια.
    Όσον αφορά το πεδίο μεταξύ του νέου Δημοτικού καταστήματος, των κτιρίων που στεγάζουν το
φροντιστήριο Αγγλικών και  το γυμναστήριο με τις Φυλακές χρειάζεται καλύτερος φωτισμός γιατί
υπάρχει μεγάλη διέλευση παιδιών. Σας ευχαριστώ.

ΣΙΜΙΤΖΗ-ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑ : Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κατά
την ανάγνωση του Προγράμματος διαπιστώνω μια έντονη δράση στο νησί. Εύχομαι καλή επιτυχία
σε όσα έχετε σχεδιάσει.
    Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αν τα σχολικά κτίρια θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό τον
Προγραμματισμό, γιατί μας απασχολεί το παλιό κτίριο του Πρώτου Δημοτικού. Ευχαριστώ πάρα
πολύ και καλή συνέχεια. 

ΚΟΜΗΝΙΑΔΗ ΦΑΝΗ: Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
    1) Ήμασταν και στην περσινή Επιτροπή Διαβούλευσης και υπήρξε εγγύηση ότι η αποκατάσταση
της  επικινδυνότητας  –  συντήρηση  των  σχολικών  κτιρίων  του  Δήμου  Αίγινας  θα  έμπαινε  στο
Πρόγραμμα  «Φιλόδημος ΙΙ», και ότι αυτό περιλαμβάνει την επισκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου
και ένα μέρος της μόνωσης του 2ου Δημοτικού. Δεν ξέρω λοιπόν γιατί δεν είναι στο Πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ» και έχει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια.
    2) Θα ήθελα να έχουμε μια εικόνα για τη μελέτη για τις “Έξυπνες πόλεις” γύρω από τον Covid-19.
  3)Θα  μπορούσε  να  υπάρξει  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  μια  πρόβλεψη  για  την  ανέγερση  μιας
αίθουσας στα Δημοτικά Κτίρια για τα πολιτιστικά δρώμενα ή τις εκδηλώσεις; Καλή συνέχεια.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:  Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι βλέπω ένα Τεχνικό
Πρόγραμμα επιούσιο και με αρκετές χρηματοδοτήσεις από ιδίους πόρους, με έξοδα δηλαδή του
Δήμου. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα έργα τα οποία είναι σε αναζήτηση χρηματοδότησης. Από
εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις – τοποθετήσεις.
    1) Θα έπρεπε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην περιοχή της Κυψέλης. Ιδιαίτερα στο κομμάτι
που ο δρόμος είναι στενός και επικίνδυνος, από το φούρνο του Πούντου μέχρι και το γεφυράκι.
   2) Βλέπω ότι υπάρχει μια μελέτη για ανέγερση νέου Δημοτικού κτιρίου. Ίσως είναι καιρός να γίνει
και αυτό για να εξυπηρετούνται καλύτερα και οι υπάλληλοι και οι πολίτες.
    3) Σχετικά με τις κλαδεύσεις δέντρων θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν σε κάποια σημεία του νησιού
πολλά πεύκα τα οποία πρέπει να κλαδευτούν. Οι περιοχές αυτές είναι από το μοναστήρι της Αγίας
Αικατερίνης έως το κοιμητήριο του Μεσαγρού και από το πρακτορείο βενζίνης του Μεσαγρού μέχρι
την Αφαία.
   4) Αναφορικά με τις απαλλοτριώσεις, θα ήταν πολύ καλό να γίνει απαλλοτρίωση ενός μέρους των
ιδιοκτησιών μπροστά από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Κοντού. Επίσης θα ήθελα να κάνω μια
πρόταση. Επειδή οι απαλλοτριώσεις είναι χρονοβόρες, ίσως θα ήταν καλύτερο αν ο Δήμος ερχόταν
σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και έκανε κάποια αγορά με σκοπό τη δια πλάτυνση του δρόμου.



 5)  Υπάρχουν  ακόμη  κάποια  κονδύλια  για  δημοτικό  φωτισμό,  για  αντικατάσταση  φωτιστικών
σωμάτων.  Αλλά  υπάρχει  και  ένα  κομμάτι  το  οποίο  δεν  καταλαβαίνω.  Αναφέρομαι  στο  Δ2
«Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος των Δήμων». Αν μπορούσε παρακαλώ ο κ. Δήμαρχος να μας
πει περί τίνος πρόκειται. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ:  Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για  την πρόσκληση. Εγώ
είμαι από τα βόρεια. Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι πολύ καλό και υπάρχει πραγματικά μια πνοή
ανανέωσης στο νησί. Εύχομαι και καλύτερα ακόμη.
    Ωστόσο αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο έγινε ακόμη εντονότερο αυτή την περίοδο όπου
λόγω του κορωνοϊού λειτουργεί το delivery και τα courier. Τα τελευταία αναζητούν τη διεύθυνση και
τον αριθμό του σπιτιού μας και δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε διεύθυνση ούτε όνομα. Νομίζω ότι αυτό
δεν είναι ανέφικτο, αλλά ίσα ίσα νομίζω ότι είναι εύκολο και ανέξοδο. Ευχαριστώ.

ΙΑΤΡΙΔΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ:  Καλησπέρα  και  από  μένα  και  ευχαριστώ  πολύ  για  την  πρόσκληση.
Σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
     1) Ποιοι δρόμοι είναι αυτοί που θα τσιμεντοστρωθούν ή θα φτιαχτούν;
     2) Έχουμε ανακύκλωση; Οι κάδοι της ανακύκλωσης πού πηγαίνουν;
    3) Είδα στο Πρόγραμμα μια πρόβλεψη για συντήρηση των γεωτρήσεων. Το νερό που πρόκειται
να έρθει με τον υδραγωγό θα αργήσει πολύ και πρέπει να συντηρήσουμε τις γεωτρήσεις;
4) Με χαρά είδα στο Τεχνικό Πρόγραμμα πρόβλεψη για τους υδροβιότοπους. Θα ήταν πολύ καλό
να μπουν σημάνσεις στους τέσσερις υδροβιότοπους που υπάρχουν στην Αίγινα. Ευχαριστώ πολύ
και χαίρομαι που κάνατε αυτή τη συνάντηση μέσω internet.

ΛΕΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ:  Καλησπέρα και  από μένα.  Να κάνω μια  τοποθέτηση  σχετικά  με  το
Τεχνικό  Πρόγραμμα.  Είναι  πάρα  πολύ  καλό  και  θα  επισημάνω  ορισμένα  σημεία  που
συμπεριλαμβάνονται και είναι πολύ σημαντικά:
    α) Διάνοιξη δρόμου Μεσαγρού.
    β) Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο κοιμητήριο των Αλώνων και στην οδό Δημητρίου Μπόγρη.
    γ) Συντήρηση του Νηπιαγωγείου και του Κοινοτικού Καταστήματος του Μεσγρού.
    δ) Επέκταση φωτισμού σε ορισμένες περιοχές της Βαγίας, της Αγίας Μαρίνας και του Μεσαγρού.
   ε) ΣΑΤΑ. Με αφορμή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε και πολίτες, εκτός από τα μέλη της
Διοίκησης, να πούμε ότι οι τσιμεντοστρώσεις είναι αδύνατον να γίνουν όλες μέσα σε ένα χρόνο. Σας
ευχαριστώ. 

ΜΑΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ:  Καλησπέρα σε όλους. Το Τεχνικό Πρόγραμμα μας καλύπτει όλους σε πάρα
πολλά σημεία. Ευχαριστώ.

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:  Ευχαριστώ  πού  για  την  πρόσκληση.  Βρίσκομαι  εδώ  σαν
επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αλλαγή πορείας για την Αίγινα», οπότε είμαι εδώ για να
ακούσω κυρίως και θα έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ επί του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
    Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στην πρωτοβουλία της Διοίκησης για τη σύσταση της Επιτροπής
για το Σχεδιασμό των μεγάλων χρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων, στην οποία προεδρεύει ο κ.
Κουκούλης και είμαι και εγώ μέλος. Είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση από όλους τους συλλόγους και
όλες  οι  προτάσεις  τους  θα  ληφθούν  πραγματικά  υπόψιν.  Στη  συνέχεια  η  γνωμοδοτική  αυτή
Επιτροπή θα καταθέσει τις προτάσεις της στη Διοίκηση.
    Το  Τεχνικό  Πρόγραμμα  όντως  είναι  πολύ  καλό.  Περιέχει  πολλά  έργα  από  τα  οποία  τα
περισσότερα  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνουν  μέσα  σε  ένα  χρόνο.  Χρειάζεται  λοιπόν  πολύ  καλός
προγραμματισμός και συνεργασία μεταξύ των Φορέων και της Διοίκησης, έτσι ώστε πολλά κομμάτια
να πάρουν σάρκα και οστά και το νησί μας να έχει την προβολή που του αξίζει. Ευχαριστώ. 
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Γεια σας και από μένα. Κρατάω σημειώσεις με όλα αυτά που ειπώθηκαν
από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και θα ήθελα να ρωτήσω αν πριν εκφραστούν αυτές οι
ερωτήσεις – τοποθετήσεις προηγήθηκε συνεδρίαση των Συλλόγων και Φορέων.  Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Θα σας  απαντήσω  εγώ  σε  αυτό  κ.  Ηλία.  Επειδή  γνωρίζω  τους  περισσότερους,
σίγουρα οι Σύλλογοι και οι Φορείς συνεδρίασαν πριν τη σημερινή συνάντηση.



ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Καλησπέρα. Είναι πολύ ευχάριστη η ατμόσφαιρα και βλέπω ότι πολλά
από οποία έχουμε κάνει έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ήθελα να αναφέρω τα κάτωθι:
    α) Ακούγοντας τον κ. Χαλδαίο, στο βορρά, υπάρχουν ελλείψεις. Παρ’ όλο που στη Βαγία πέρυσι
υλοποιήσαμε κάποια έργα, ήταν λίγα. Ελπίζω του χρόνου να γίνουν περισσότερα.
   β) Η ανακύκλωση είναι αυτό που με ευχαριστεί ιδιαιτέρως και γίνεται ευλαβικά στην Αίγινα. Από το
Φεβρουάριο, εδώ και δέκα μήνες, έχουμε ξεπεράσει το στόχο που είχαμε θέσει και συνεχίζουμε. Τα
αποτελέσματα είναι πολύ καλά, λαμβάνοντας υπόψιν ότι λόγω του ιού δεν είχαμε τη δυνατότητα να
έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο και να πάμε στα σχολεία.
 γ) Τα απορρίμματα και η ανακύκλωση συλλέγονται και μεταφέρονται καθημερινά με αυτοκίνητο στο
Σταθμό Μεταφόρτωσης. Άκουσα ευχάριστα και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: κ. Πρόεδρε μόνο επειδή ρωτήθηκα από την κα Σώρρου, η οποία δεν
έλαβε αυτή την πρόσκληση που απηύθυνα στους Συλλόγους. Ήθελα να πω ότι τον κατάλογο των
παραληπτών της Επιτροπής Διαβούλευσης τον πήρα από το Δήμο και  απ’ ό,τι  βλέπω για  τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Ασωμάτων και Κοντού έχουν ως παραλήπτη της αλληλογραφίας την κα
Χαρτοφύλακα Μάρθα. Εκεί εστάλη η πρόσκληση. Δεν είχα τη διεύθυνση της κ. Σώρρου, ειδάλλως
πολύ ευχαρίστως να την έστελνα και σε περισσότερους.
    Λυπάμαι, θα το συμπληρώσω την επόμενη φορά. Ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Καταρχήν  να  ευχαριστήσω  όλα  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης  για  τις
προτάσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις τους.
    Θα αρχίσω από την κ. Σινάνογλου. Να ενημερώσω ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μια διαδικασία
προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος. Είναι σε εξέλιξη μαζί με προμήθεια υλικών σκυροδέματος.
Έχει  προγραμματιστεί  μία  ανωφέρεια  στους  Τζίκηδες,  που  είναι  σε  πολύ  κακή  κατάσταση  το
οδόστρωμα. 
    Αναφορικά με την κατεύθυνση Ανιτσαίου, να πω ότι έχουμε υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων φάκελο με τα σημεία  του επαρχιακού δικτύου που
πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν, προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη. Επίσης έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας για το 2021.
    Ενημερωτικά να αναφέρω στην κ. Κανελλοπούλου ότι έχουμε συμπεριλάβει τα μονοπάτια. Έγινε
μια συνάντηση με δύο αρχαιολόγους από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιά, οι οποίες πρότειναν το
μονοπάτι που ανεβαίνει στο “Ελλάνιον Όρος”. Τους ενημέρωσα για τη μεγάλη προσπάθεια που
κάνετε, για όσα έχετε πετύχει και ίσως στο μέλλον υπάρξει μια συνεργασία.
    Να πω στον κ. Κοκκίνη ότι στην πλατεία της Κυψέλης επιθυμούμε να προσεγγίσουμε περαιτέρω,
δηλαδή με αποκατάσταση του Κοινοτικού Καταστήματος. Στο Πνευματικό Κέντρο υπάρχει υπόλοιπο
από κάποια κουφώματα που πρέπει να αλλαχθούν. Δυστυχώς φέτος δεν καταφέραμε να γίνουν.
Ελπίζω του χρόνου να γίνει και αυτό.
    Ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια την κ. Αλυφαντή και την κ. Σώρρου.
   Να ευχηθώ περαστικά στον κ. Δημητρόπουλο. Και, παρά το γεγονός ότι η κ. Βαρούτη δεν πήρε το
λόγο, να ενημερώσω ότι σχετικά με το προσωπικό του Δήμου έχουμε κάνει ένα μεγάλο διαγωνισμό,
ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία της ανάρτησης και της υποβολής προσφορών. Σε αυτόν έχουμε
συμπεριλάβει και το γάλα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι λόγω της επικίνδυνης φύσης της εργασίας
τους.
    Να αναφέρω στο συνάδελφό μου κ. Σκαλτσιώτη ότι μας απασχολούν ιδιαιτέρως οι θέσεις του
parking. Γίνεται μια συζήτηση για προσέγγιση θέσεων parking για τα δίκυκλα. Ώστε να είναι κοντά
στον  εμπορικό  ιστό  της  πόλης.  Επιπλέον  θέλουμε  να  βελτιώσουμε  πάρα  πολύ  τις  συνθήκες
στάθμευσης των δύο parking που βρίσκονται στο Ορφανοτροφείο και στην περιοχή της Κολόνας.
    Όσον αφορά το βόρειο μέτωπο του νησιού να γνωστοποιήσω στον κ. Χαλδαίο ότι πρόσφατα
έγινε μία επισκευή από μια ομάδα αρχιτεκτόνων σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
μας.  Αυτό  το  οποίο  επιθυμούμε  να  γίνει  είναι  η  εκπόνηση  μιας  μελέτης  πλακόστρωσης  και
ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής οδού.
    Να περάσω στις ερωτήσεις – τοποθετήσεις του κ. Μαρίνου και να πω ότι η πρόβλεψη του ποσού
των  500.000€  είναι  στην  ομάδα  των  Δημοτικών  κτηρίων.  Η  πρόσκληση  του  Προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» περιλαμβάνει όχι μόνο τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων
από την επανάσταση του 1821, αλλά και αναπλάσεις Δημοτικών κτιρίων, στις οποίες σκοπεύουμε
να προσεγγίσουμε.



    Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, είναι ένα πρόγραμμα στο
οποίο καταφέραμε πραγματικά την τελευταία στιγμή τον Απρίλιο του 2020 να ενταχθούμε με την
πολύ σημαντική εργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας. Στο
Πρόγραμμα αυτό απασχολούνται τέσσερεις υπάλληλοι, δύο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και δύο
στο Κοινωνικό Φαρμακείο, οι οποίοι δέχονται το κοινό κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00
μέχρι τις 15.00. 
    Σχετικά με τα κράνη έχω να δηλώσω ότι έχουν γίνει συζητήσεις και με τον κ. Μαρίνο και με
κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου προκειμένου να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε
να προσεγγίσουμε.
    Αναφορικά με τη σήμανση των δρόμων, την οποία έθιξε ο κ.  Σχοινοχωρίτης, χρειάζεται μία
μελέτη για καλύτερη κάθετη σήμανση και τοποθέτηση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος και
η Τεχνική Υπηρεσία, σχετικά με τις διαγραμμίσεις, στοχεύουν στην προμήθεια ενός μηχανήματος
διαγράμμισης, έτσι ώστε να είναι δυνατές και οι διαγραμμίσεις οριζόντιας σήμανσης.
   Φυσικά η επέκταση του φωτισμού είναι στα άμεσα σχέδια του Δήμου. Διότι υπάρχουν πραγματικά
κάποια  σκοτεινά  σημεία  εντός  των  κατοικημένων  περιοχών  της  νήσου  που  χαρακτηρίζονται
επικίνδυνα.
    Στην κ. Κομηνιάδη που ανέφερε την αποκατάσταση του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου να πω
ότι υπάρχει μια μελέτη υπό εκτέλεση και υπάρχει συγκεκριμένη πίστωση στων προϋπολογισμό της
Περιφέρειας. Δεν έχει αλλάξει χρηματοδότηση, ήταν πάντα στην Περιφέρεια.
    Σχετικά με την αίθουσα για τις ομιλίες και εκδηλώσεις, να αναφέρω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού
ολοκληρώνει την ανακαίνιση δύο μεγάλων αιθουσών τις οποίες θα διαθέσει  για εκδηλώσεις στο
Δήμο Αίγινας.
   Smart  Cities. Για  αυτό  το  θέμα  έχουμε  κάνει  κάποιες  συναντήσεις  με  μελετητές  από  την
Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο, προκειμένου να εκπονήσουμε, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του
Δήμου, μια μελέτη σχετικά με την ένταξή μας σε αυτό το Πρόγραμμα.
    Ο κ. Κουκούλης Δημήτριος αναφέρθηκε στο δρόμο του ελαιοτριβείου. Πραγματικά μας απασχολεί
το θέμα αυτό, καθώς πρόκειται για έναν επαρχιακό δρόμο Αίγινας – Κυψέλης διπλής κατεύθυνσης
με πολύ επικίνδυνη στενότητα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με κάποιο τρόπο.
    Επιπροσθέτως μας απασχολεί αρκετά το θέμα του νέου Δημαρχείου. Αλλά πρέπει να τελειώσει η
διαδικασία με τους εγκεκριμένους ισολογισμούς του Δήμου μας για να μπορέσουμε να ενταχθούμε
σε χαμηλότοκα δανειοδοτικά προγράμματα.
  Επίσης αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού, τόσο με LED, όσο και με
έξυπνες ειδοποιήσεις, να πω ότι ήδη εκπονείται μια σχετική μελέτη. Υπάρχει μια πρόσκληση από το
Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  όπου  με  προγραμματισμό  αντικαθιστάς  όλα  τα  φωτιστικά
σώματα. Περιέχουν έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό και ειδοποιούν το τελικό σημείο ελέγχου στο Δήμο.
Ο  εν  λόγω  δανεισμός  είναι  πολύ  χαμηλότοκος.  Υπάρχουν  μάλιστα  καταγραφές  και  οικονομικά
αποτελέσματα  από  άλλους  Δήμους,  οι  οποίοι  σε  3,5  με  4  χρόνια  περίπου  μπορούν  και
αποπληρώνουν το δάνειο, από την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του φωτισμού με
LED.
    Σχετικά με την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος να πούμε γενικότερα ότι και εδώ υπάρχει
μια πρόσκληση για συμμετοχή Δήμων, οι  οποίοι  με μία ώριμη μελέτη με τεύχη δημοπράτησης,
μπορούν να μπουν σε χρηματοδότηση. Εμείς είμαστε σε αναζήτηση για να γίνει σύντομα αυτή η
μελέτη.
   Το ζήτημα των κλαδεύσεων μας απασχολεί  αρκετά,  ώστε να έχουμε ασφαλές το οδικό μας
περιβάλλον. Πιστεύω ότι τη χρονιά που διανύουμε έχουμε προσεγγίσει αρκετά και πιστεύω ότι θα
προσεγγίσουμε και στο υπόλοιπο μέρος του οδικού δικτύου που ακόμη δεν έχουμε πάει.
   Η κ. Ασημακοπούλου επισήμανε πολύ σωστά το θέμα της έλλειψης ονοματοδοσίας των οδών, για
το οποίο  έχουμε  πολλές προσλαμβάνουσες.  Για  το  συγκεκριμένο θέμα υπάρχει  μια  διαδικασία.
Ειδικότερα,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  δέχεται  τα  αιτήματα  των  πολιτών,  οι  Κοινότητες  κάνουν  μια
διεργασία και κατόπιν υποβάλλουν σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε μια
ολοκληρωμένη  καταγραφή  της  πρότασης.  Η  διαδικασία  αυτή  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,
εγκρίνεται και παίρνει το δρόμο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
   Η κ. Ασημακοπούλου και η κ. Ιατρίδου αναφέρθηκαν στις τσιμεντοστρώσεις. Σχετικά με αυτό ο
Δήμος και οι τοπικές κοινότητες έχουν δεχθεί πλήθος αιτημάτων πολιτών. Έχουμε συμπεριλάβει στο
Τεχνικό Πρόγραμμα μια βούλησή της Διοίκησης, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους
υπαλλήλους της οδοποιίας, να προχωρήσουμε σε αποκατάσταση των δρόμων.



   Ειδικότερα,  σχετικά  με  το  ποιοι  δρόμοι  θα  τσιμεντοστρωθούν,  υπάρχει  μια  ιεράρχηση.  Η
ιεράρχηση  αυτή  γίνεται  σε  συνεργασία  με  τους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων  και  λαμβάνοντας
υπόψιν το πλήθος σχετικών αιτημάτων, τον αριθμό των συμπολιτών μας που θα εξυπηρετηθούν
από αυτό, την ηλικία των αιτημάτων, την αναγκαιότητα του συνόλου.
    Όσον αφορά το θέμα των γεωτρήσεων που ανέφερε η κ. Ιατρίδου, σας αναφέρω ότι  εμείς
επενδύουμε  στις  γεωτρήσεις.  Όχι  γιατί  επιθυμούμε  να  δώσουμε  στους  πολίτες  νερό  από
γεωτρήσεις, αλλά προκειμένου να υπάρχει μια λύση προς τους καλλιεργητές. Όταν έρθει το νερό με
τον υδραγωγό να υπάρχει δυνατότητα να παρέχουμε νερό για άρδευση στους αγρότες με πολύ
χαμηλό κόστος.
    Σχετικά με τους υδροβιότοπους, έχουμε και εμείς τις ίδιες αναφορές με την κ. Ιατρίδου. Μας
ενδιαφέρει πολύ το φυσικό περιβάλλον και η διατήρησή του. Ιδιαίτερα η χλωρίδα και η πανίδα. Δε
θέλουμε με κανένα τρόπο να παρέμβουμε στους σταθμούς αυτούς των αποδημητικών πουλιών και
να εμποδίσουμε με αυτό τον τρόπο την «αέναη», ας το πω έτσι, πορεία τους.
    Συνοψίζοντας, αναφέρω ενώπιον των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ότι στο
Τεχνικό Πρόγραμμα που έχετε μπροστά σας έχουμε συμπεριλάβει αρκετά από τα θέλω μας, μερικά
από τα οποία ίσως δεν εκτελεστούν μέσα στο 2021. Όμως αυτό δε μας σταματά από το να έχουμε
κάποια όνειρα για το νησί μας και να σχεδιάζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε  τον  κ.  Δήμαρχο.  Θέλει  κάποιο  από  τα  μέλη  να  ρωτήσει  ή  να
συμπληρώσει κάτι;

ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ: Έχουμε ένα μεγάλο όνειρο ξέρετε, η ανακύκλωση. Πρόκειται για ένα μεγάλο καλό για
το  περιβάλλον  για  την  Αίγινα.  Ένα  οικονομικό  όφελος,  το  οποίο  θα  μας  επιτρέψει  να
εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε τον κ. Πτερούδη. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας κ. Πτερούδη
και με συνεργασία δική σας, του κ. Δημάρχου και των πολιτών φυσικά, το νησί μας μένει καθαρό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σημειώσω ότι καταγράφεται η πρόταση του κ. Χαλδαίου και θα δούμε πώς θα το
ιεραρχήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για
το χρόνο και την υπομονή σας. Εύχομαι να τελειώσει σύντομα η δύσκολη κατάσταση στην οποία
βρισκόμαστε. Καλή συνέχεια σε όλους

             Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη
        Στυλιανός Θεριανός

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στυλιανός Θεριανός


