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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 
Στην Αίγινα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη 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. 17718/08-12-
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 δεκαεννέα (19) εκπρόσωποι. 
Από τους δέκα (10) δημότες που συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
παραβρέθηκαν οι τέσσερις (4) 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. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εκπρόσωπος Συλλόγου “Οι Φίλοι της Αίγινας” 
2. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΙΛΜΑ, Εκπρόσωπος Συλλόγου “ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΟΡΟΣ” 
3. ΜΠΕΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” 
4. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
5. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΥΨΕΛΗΣ” 
6. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
7. ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΦΛΩΡΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
8. ΣΩΡΡΟΥ ΞΑΝΘΗ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΥ” 
9. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Ο 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” 
10.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ” 
11.ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
12.ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπρόσωπος “ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
13.ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
14.ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
15.ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
16.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
17.ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΓΡΟΥ” 
18.ΣΙΜΙΤΖΗ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”  



19.ΚΟΜΗΝΙΑΔΗ ΦΑΝΗ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
 
Δημότες: 
1.ΧΑΤΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
2.ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
4.ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Εκπρόσωποι φορέων: 
1.ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΩΝ” 
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.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
6.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΡΟΧΕΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
7.ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΘΕΟΣ” 
8.ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΛΩΝΩΝ-
ΜΕΣΑΓΡΟΥ” 
9.ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
10.ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ” 
 
Δημότες: 
1.ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 
2.ΛΕΟΥΣΗ-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ) 
3.ΒΑΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 
4.ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
5.ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΙΤΙΝΑ 
6.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. Κουκούλη Μαρία, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρισης Δήμου Αίγινας 
5. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής δημοτικής παράταξης “ΑΙΓΙΝΑ 
ΜΠΟΡΕΙΣ” 
6. Ηλίας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης “ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ” 
7. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Κοινότητας Αίγινας 
8. Μαρτής Μιχαήλ, Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας 
 

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
«Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Αίγινας» 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ξεκινώντας τη συνεδρίαση χαιρέτισε και ευχαρίστησε τα μέλη της 
Επιτροπής για τη διαδικτυακή τους παρουσία και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο.  
 



Ο Δήμαρχος με τη σειρά του καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και ευχήθηκε σε 
όλους υγεία. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης εκφράζει γνώμη επί του σχεδίου  
του προϋπολογισμού, για το οποίο στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση και 
απευθύνεται προς το Παρατηρητήριο για να λάβει έγκριση ή τυχόν διορθώσεις/παρατηρήσεις.  
 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής σχετικά με το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και διαλογική συζήτηση, ως εξής: 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο προϋπολογισμός αποτελεί εργαλείο πολιτικής βούλησης της Αρχής προκειμένου 
να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Αποτυπώνονται σε αυτόν οι κατευθύνσεις της Διοίκησης του 
Δήμου, δίνοντας έτσι το στίγμα και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.  
Εμείς είμαστε σε μία τροχιά διοίκησης του Δήμου που έχει να κάνει καθαρά με έναν ορθολογισμό 
δαπανών.  Προσπαθούμε να είμαστε όσον το δυνατόν αποτελεσματικοί και σύντομοι σε όσα 
επιθυμούμε να υλοποιήσουμε, στοχεύοντας ταυτόχρονα και στις προσκλήσεις που έχει ανακοινώσει 
το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και άλλοι φορείς – όπως είναι το Πράσινο Ταμείο. Συμμετέχουμε 
με προτάσεις προκειμένου να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία.  
Επίσης, έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις για να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Εκτελεστέων 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. 
 
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα. Θα ήθελα απλώς να πω ότι μελετήσαμε τα προταθέντα και τα 
στηρίζουμε απόλυτα.  Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και ευχόμαστε καλή επιτυχία.  Ευχαριστώ.  
 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  Ευχαριστώ και για το κάλεσμα. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για τον 
προϋπολογισμό, ο οποίος είναι συνήθως ο ίδιος κάθε χρονιά. Έχουμε ορισμένα ερωτήματα να 
προς τον κ. Δήμαρχο και το Συμβούλιο του Δήμου μας.   
Ξεκινώ από την ακίνητη περιουσία και ερωτώ εάν το κτήριο της οδού Νίκης στο κέντρο της 
πρωτεύουσας εξακολουθεί να παραμένει σε άσχημη κατάσταση χωρίς να προσφέρει ένα 
στοιχειώδες έσοδο για το Δήμο.  Δεν υπάρχουν δυστυχώς σχέδια κατόψεων.  Εμείς σαν Σύλλογος 
θα μπορούσαμε να προσφέρουμε μία μελέτη για έστω και ένα μικρό ξενοδοχείο, από τα λεγόμενα 
boutique hotel, που θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον ευρύτερο χώρο του κέντρου της πόλης, αλλά και 
πολύ χρήσιμο για τα οικονομικά του Δήμου μας. 
Δεύτερον, το 2017 πάρθηκε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάθεση μελέτης 
συγκοινωνιακού κόμβου, συγκοινωνιακής παράκαμψης καλύτερα, του οικισμού Σουβάλα. Μέχρι 
σήμερα αυτή η μελέτη δεν έχει ανατεθεί σε κάποιον ανάδοχο και ως εκ τούτου αυτός ο άξονας, ο 
οποίος είναι απαραίτητος κατά τους μήνες αιχμής στην Σουβάλα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. 
Τρίτον κρίνω ότι στον προϋπολογισμό τα σχολεία παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Εκτός αν 
αναφερόμαστε μόνο στους χρωματισμούς. Εδώ θέλει λίγη προσοχή. Για τι είδος χρωματισμών 
μιλάμε; Μιλάμε για δομικούς χρωματισμούς και όχι για χρωματισμούς ζωγράφων. Οι δομικοί 
χρωματισμοί υπάρχουν σε δείγματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και ο καθένας μπορεί να 
διαπιστώσει πραγματικά την ανάγκη και την χρήση τέτοιων χρωματισμών. 
Τέταρτον υπάρχουν τόσοι Σύμβουλοι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου μας, οι οποίοι είναι 
ικανότατοι να συμμετέχουν και να βοηθούν στα προβλήματα που συναντά ο Δήμαρχος. Είναι 
ανάγκη να έχουμε και Ειδικούς Συμβούλους εκτός των Συμβούλων μας;  
Πέμπτον αναφέρονται έργα για τους χώρους στάθμευσης, τους δύο σημαντικούς χώρους 
στάθμευσης της πόλης της Αίγινας – ένας είναι η Κολώνα και ο δεύτερος είναι οι Φυλακές.  Έχουμε 
κάνει πρόταση στον Δήμο να συντάξουμε τις δύο αυτές μελέτες προκειμένου να είναι έτοιμα προς 
δημοπράτηση.  Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, διότι δεν έχουμε λάβει τα επικαιροποιημένα 
τοπογραφικά διαγράμματα, ώστε η μελέτη να είναι συνεπής προς αυτό που θα προσφέρει. 
Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ:  Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις 
– παρατηρήσεις.  Καταρχάς, επειδή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτήν την Επιτροπή, 
βρίσκω ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ λεπτομερής και παρουσιασμένος όπως πρέπει. 
Ειδικότερα, συμφωνώ με τον κ. Γρηγοριάδη ότι είναι μικρά τα ποσά για τα διάφορα σχολεία.  Είδα, 
για παράδειγμα, ένα ποσό ύψους 20.000€ για το σχολείο στο Μεσαγρό.  Νομίζω θα χρειαζόταν 
πολύ περισσότερα. Αναφέρω συγκεκριμένα αυτό ως παράδειγμα γιατί συμμετέχει ως μέλος στο 
Διοικητικό μας Συμβούλιο ο Διευθυντής του σχολείου και έτσι ξέρουμε λίγο την ιστορία. 



Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλεψη κάποιας πρόσληψης υπαλλήλων, την οποία 
δεν μπόρεσα να διακρίνω στον προϋπολογισμό. Γιατί βεβαίως χρειαζόμαστε προσωπικό και 
ιδιαίτερα στον τομέα της καθαριότητας.   
Δεύτερον, μου φάνηκαν πολύ λίγα τα χρήματα σχετικά με το φωτισμό.  Δηλαδή το ποσό που είδαμε 
είναι λίγο σε σχέση με αυτά που είχαμε διαβάσει και σε αυτά που είχαμε δει σαν προτεραιότητες και 
στις προτάσεις από τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη για μεγάλα έργα. 
Τρίτον δεν βλέπω κάτι σχετικά με περιοχές όπως ο Ελαιώνας και οι Σφυρίχτρες, κοντά στην Παχειά 
Ράχη, οι οποίες είναι μεγάλης σημασίας, όπως όλοι γνωρίζετε. Χρειάζεται έστω ένα ποσό 5.000€ για 
την σηματοδότησή τους ή κάτι άλλο.  Βεβαίως υπάρχουν οι θαυμάσιοι αυτοί περίπατοι αλλά νομίζω 
χρειάζεται και κάτι περισσότερο εκτός αν αυτά περιληφθούν στις προτάσεις για την Περιφέρεια. 
Έχω μερικές ακόμα ερωτήσεις. Είδα τον κωδικό για την ολοκλήρωση της μελέτης του Κλειστού 
Γυμναστηρίου και θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Νόμιζα ότι η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί.  
Γενικά κλείνοντας θα αναφέρω ότι βρίσκουμε τον προϋπολογισμό μέσα στα πλαίσια των σημερινών 
δυνατοτήτων και της σημερινής κρίσης.  Αποδεκτό και βεβαίως συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Δεν έχουμε ειδικές παρατηρήσεις να κάνουμε. Σε γενικές 
γραμμές συμφωνούμε όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΑΛΥΦΑΝΤΗ:  Καλησπέρα σας.  Ευχαριστούμε κι εμείς για την πρόσκληση.  Είναι η πρώτη φορά 
που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, όπως τον 
μελέτησα, είναι τυπικός και ουσιαστικός, όπως γίνεται κάθε χρόνο από τους ειδικούς του Δήμου. 
Εμείς σαν Σύλλογος δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Εξάλλου αν παρουσιαστεί οτιδήποτε, 
υπάρχει και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οπότε συμφωνούμε με όσα έχετε συμπεριλάβει. 
Σας ευχαριστώ πολύ.  
 
ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Σε πολλά 
σημεία γράφεται η λέξη “έργα” και απέναντι υπάρχει ένα νούμερο. Στο τελευταίο μάλιστα, το 2.69.93, 
έχει 3.763.000€.  Ποια έργα είναι αυτά; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι, να γνωρίζουμε και εμείς, για 
να μπορούμε κάνουμε κριτική ή να προσθέσουμε κάτι; Είναι πάρα πολλά τα λεφτά αυτά. Θα ήθελα 
μια απάντηση. Τι έργα είναι αυτά; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε λίγο, για να βοηθήσω τον κ. Μουσουλέα. Ο όρος 
«έργα» είναι ο γενικός τίτλος και από κάτω υπάρχουν ερμηνείες. Παραδείγματος χάριν, ένας άξονας 
των έργων είναι οι επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως. Και υπάρχει 
ανάλυση: «Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως», «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις, πρόγραμμα Φιλόδημος 2»  
 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα μιλήσω για το κομμάτι που αφορά τους 
εργαζόμενους. Ο προϋπολογισμός φέτος αποτυπώνει αρκετά χρήματα για τα μέσα προστασίας 
εργαζομένων και αυτών που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, το γάλα θα είναι πια φρέσκο και 
αυτό λύνει πολλά προβλήματα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, τουλάχιστον γι αυτόν τον 
προϋπολογισμό, τα πράγματα για εμάς είναι πολύ καλά. Ευχαριστώ. 
 
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Κοιτώντας τον προϋπολογισμό βλέπουμε ότι είναι σε μία 
σωστή κατεύθυνση. Δείχνει όντως,όπως είπε και ο Δήμαρχος, την πολιτική πρόθεση του Δήμου. 
Ευχαριστώ. 
 
ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω τώρα; 

 
ΘΕΡΙΑΝΟΣ: Ορίστε κ. Μουσουλέα.  Έχετε το λόγο. 

 
ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ: Λοιπόν, σε ένα σημείο αναφέρεται ο όρος «Επισκευές και Συντηρήσεις Παγίων 
εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως» 3.763.000€. Γράφει μόνο «Έργα» 3.763.000€, είναι πολλά 
χρήματα, 3 εκατομμύρια. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι είναι ο όρος «Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής 
χρήσεως»- 3.700€. 

 



ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό συμπεριλαμβάνει το έργο της τηλεμετρίας. Αν δείτε κάτω, στον αμέσως επόμενο 
γράφει: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση λειτουργίας συστήματος βελτίωσης λειτουργίας δικτύων 
ύδρευσης και μείωση των απωλειών πόσιμου νερού της Νήσου Αίγινας». Αυτό είναι ένα έργο, το 
Φιλόδημος, και έχει να κάνει με την τηλεμετρία.  Σχετίζεται με τον έλεγχο των απωλειών.  Αυτό είναι 
σε εκτέλεση. Εκτελείται αυτήν την στιγμή. Το πιο πάνω, «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 
και αυλείων χώρων» είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μετέχουμε. Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» και 
μάλιστα είναι μια προσπάθεια που είχε κάνει και η προηγούμενη Διοίκηση και συνεχίζεται. Είναι το 
52.300. Αυτά όλα μαζί καταλήγουν στο σύνολο που λέτε. Το αρχικό. Το έργα. Αν εννοείτε αυτό. 

 
ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ:  Μάλιστα. Αυτό εννοώ, αλλά ίσως δεν το κατάλαβα. Επίσης ήθελα να ρωτήσω 
σχετικά με την Παλιαχώρα. Δεν είδα πουθενά ένα πρόγραμμα βελτίωσης αυτού του χώρου, το 
οποίο είναι ένα πολιτιστικό σημείο της Αίγινας από τα καλύτερα της Ελλάδος. Έχει μονοπάτια με τα 
οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, για να φέρουμε κόσμο και να 
επισκέπτεται αυτόν τον χώρο. Η Παλιαχώρα είναι εγκαταλελειμμένη. Θα ήθελα λιγάκι να το δούμε 
αυτό. Επιπλέον, ένα σημείο, αυτό του Ελάνιου Δία, το οποίο είναι επίσης χώρος εγκαταλελειμμένος. 
Σας ευχαριστώ. 

 
ΧΑΛΔΑΙΟΣ: Καλησπέρα κι από εμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ο 
προϋπολογισμός παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον.  Λίγο μπερδευτήκαμε, να σας πω την αλήθεια, 
όσον αφορά τον καθαρισμό των ακτών. Έχουν προστεθεί όλα σε ένα κονδύλι, ενώ είχαν προταθεί 
κάποια χρήματα για τον καθαρισμό των ακτών, έχει απλά γενικευθεί σε μία ονομασία, απλώς 
«Καθαρισμός ακτών». Θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, λίγες περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό 
και πώς κατανέμονται τα κονδύλια πάνω σε αυτό. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο 
με τον προλαλήσαντα, όσον αφορά την Παλιαχώρα και τον Ναό του Ελάνιου Διός στο Όρος.  
Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω όσον αφορά τον κωδικό 02. 35.7336.04 για τον καθαρισμό της λίμνης 
της Βαγίας. Υπάρχει ένα κονδύλι γύρω στις 6.000€.  Απλά να τονίσω εκεί ότι, εάν δεν φωταγωγηθεί 
η παραλία και καθαρίσουμε τη λίμνη της Βαγίας – να συγχαρώ κιόλας τη Διοίκηση, όσον αφορά το 
γεγονός ότι θα προωθηθεί σαν βιότοπος – υπάρχει κίνδυνος κάποιος να πέσει μέσα στη λίμνη. Σας 
ευχαριστώ πολύ. 

 
ΜΑΡΙΝΟΣ:  Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, εύχομαι σε όλους υγεία. Συμφωνώ με όλα τα 
μέλη που τοποθετήθηκαν πριν από εμένα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω, εκτός από ότι έψαξα 
να βρω τα σύνολα και των δύο προϋπολογισμών και δεν κατάφερα να τα βρω. Προφανώς δεν θα 
έχουν γραφτεί από λάθος.  
Επίσης, αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα χρήματα των σχολείων. Είχαμε πει μερικά πράγματα στη 
συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα, για τα οποία είχαμε πει μήπως μπορούν να μπουν 
περισσότερα χρήματα για τα σχολεία. 
Επιπλέον, σχετικά με το κλειστό. Δεν έχουν γίνει ακόμα ούτε οι μελέτες και δεν έχει προχωρήσει 
απολύτως τίποτα. Δε νομίζω ότι είναι ευθύνη του Δήμου αυτό, αλλά τέλος πάντων προς τα εκεί 
πρέπει να κινηθούμε.  
Πέντε μήνες φέτος τα καταστήματα του νησιού και γενικότερα όλοι αντιμετωπίζουμε το lockdown και 
την πανδημία.  Προσπάθησα λοιπόν να βρω, τουλάχιστον στον προϋπολογισμό, κάτι αλληλέγγυο ή 
κοινωνικό όσον αφορά τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν μείνει κλειστές πέντε μήνες για το 2020. 
Δεν βρήκα κάτι. Εάν υπάρχει κάτι ή είναι σε άλλον κωδικό ή είναι σε άλλη δράση θα παρακαλούσα 
τον κ. Δήμαρχο να μας το πει.  
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι, συναινώντας με αυτό που είπε ο κ. Μουσουλέας για την 
Παλιαχώρα και τον Ελάνιο, νομίζω, χωρίς να υποκαθιστώ κανέναν, ότι στην Παλιαχώρα δεν είναι 
ακόμα ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς Αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι σε όλους καλές 
γιορτές. 
 
ΚΑΡΠΟΥΖΑ: Καλησπέρα κι από εμένα. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Συμφωνούμε με όλα τα 
προηγούμενα.  Ευχαριστώ πολύ. 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ: Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Σε γενικές γραμμές βλέπω μία 
καλυτέρευση του προϋπολογισμού. Σε συνέχεια  αυτού και στα πλαίσιο που κινείται αυτήν την 
στιγμή ο Δήμος, θα ήταν πολύ καλό να φροντίσει και τα σχολεία. Οπότε συμφωνούμε και εμείς σαν 
Σύλλογος και ελπίζω να πάμε καλύτερα. Ευχαριστώ.  
 



ΣΙΜΙΤΖΗ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ: Καλησπέρα σας. Δεν έχω κι εγώ να πω κάτι ιδιαίτερο. Οι παρατηρήσεις 
μας σχετίζονται με τα ποσά που προορίζονται για τα σχολεία, γιατί είναι γεγονός ότι χρήζουν 
βοήθειας τα Δημοτικά. Από εκεί και πέρα εύχομαι κι ελπίζω να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει να 
γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. 
 
ΚΟΜΗΝΙΑΔΗ: Καλησπέρα κι από εμένα. Θα ήθελα απλά να επισημάνω έναν καινούριο κωδικό που 
έχει βγει σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο στο Δήμο. Αυτό, με βάση την προηγούμενη ιδιότητα που 
είχα, με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί σημαίνει ότι έχει υπάρχει διάθεση να ανέβει επίπεδο ο Δήμος και 
αυτό είναι φανερό. Σε σχέση με τα σχολεία συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ξέρω ότι γίνονται 
μελέτες.  
Αυτό που θα ήθελα επίσης να επισημάνω είναι ότι σε σχέση με τις προαιρετικές εισφορές που 
βλέπω υπάρχει πρόβλεψη για τους αθλητικούς οργανισμούς, τους Συλλόγους και τα Σωματεία. Θα 
με χαροποιούσε ιδιαίτερα να δω να ενεργοποιηθούν, αν το επιτρέψουν και οι συνθήκες το 2021.  
Τέλος, δεν εντοπίζω σε κάποιον κωδικό τα οικονομικά κίνητρα που είχαν ψηφιστεί σε Δημοτικό 
Συμβούλιο τον Οκτώβριο 2020 σε σχέση με τον Παιδίατρο. Σας ευχαριστώ. 
 
ΜΠΗΤΡΟΣ: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Συμφωνούμε με όσα έχουμε δει για τον 
προϋπολογισμό του νέου έτους. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Εύχομαι καλές γιορτές 
σε όλους. 
 
ΧΑΤΖΙΝΑ: Καλησπέρα κι από εμένα. Δεν έχω κάποια παρατήρηση. Εύχομαι καλή επιτυχία για τη 
νέα χρονιά. Μόνο μια μικρή παρατήρηση για το Λαογραφικό Μουσείο. Πέρσι υπήρχαν στον κωδικό 
10.000 ευρώ. Νομίζω ότι φέτος είναι 5.000€. Όσα και αν είναι νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι με την 
υγρασία. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να επισημάνω 
κάποιες απορίες που έχω όσον αφορά τα έξοδα και σε κάποια σημεία των εσόδων.  
Θα ξεκινήσω με τα έξοδα. Στην «Συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας» το ποσό είναι μηδέν. Δεν 
ξέρω μήπως είναι σε κάποιο πρόγραμμα. Δεν φαίνεται στον προϋπολογισμό, ενώ φαινόταν ότι ήταν 
27.872,67€ πέρσι, για το νέο έτος είναι μηδέν. Τώρα στην «Συντήρηση και επισκευή αγαθών 
διαρκούς χρήσης». Υπάρχει ένας κωδικός: «Επισκευή ανταλλακτικών πινάκων αντλιοστασίων 
νήσου Αίγινας», το ποσό πάλι είναι μηδέν. Δηλαδή το νέο έτος δε θα υπάρχουν ζημιές; Μακάρι.  
Σχετικά με τις επιχορηγήσεις στους αθλητικούς συλλόγους, οι οποίοι λόγω των συνθηκών δεν είχαν 
πάρει επιχορηγήσεις. Ελπίζω ότι του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα και ο Δήμος θα 
βοηθήσει τους Συλλόγους.  
Ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα της συντήρησης του δικτύου ύδρευσης. Δεν είδα σε κάποιο 
σημείο εάν προβλέπεται τυχόν αντικατάσταση του δικτύου, γιατί όπως ξέρετε στα σημεία από όπου 
διέρχονται η οδός Στρατηγού Πετρίτη και η Λεωφόρος Καζαντζάκη παρουσιάζονται σε αρκετά τακτά 
χρονικά διαστήματα, χειμώνα-καλοκαίρι, ζημιές. Ίσως πρέπει να ξεκινήσει τμηματικά η 
αντικατάσταση του κομματιού αυτού.  
Στα έσοδα, διαπίστωσα σε κάποιο σημείο του προϋπολογισμού που αναφέρεται ο όρος: «Τακτικά 
έσοδα από λοιπά έσοδα» υπάρχει ένα ποσό που είχε εισπραχθεί μέχρι τις 31-8-2020 108.000€ και 
προβλέπεται του χρόνου 60.000€. 
Στα τέλη ύδρευσης, ενώ έχουν εισπραχθεί μέχρι 31-8-2020, 3.869.331,73€ προβλέπονται για του 
χρόνου 3.556.000€. Θα αλλάξει κάτι; Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Χρόνια πολλά σε όλους. 
Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:  Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται.  Λοιπόν, μελέτησα 
τον προϋπολογισμό και επεσήμανα ορισμένα πράγματα. Θα σας τα αναφέρω εν τάχει. Είναι οι 
δρόμοι, είναι η ύδρευση, είναι ο φωτισμός και τέλος τα απορρίμματα.   
Λοιπόν, ως προς τους δρόμους, διακρίνω ότι ίσως είναι λιγότερες οι δαπάνες.  Δεν ξέρω αν αυτό θα 
μείνει έτσι ή θα διατεθούν περισσότερα.  
Δεύτερον σχετικά με την ύδρευση.  Βλέπω ότι τα χρήματα είναι αρκετά περισσότερα από πέρυσι.  
Καλό είναι αυτό, γιατί έχουμε, όπως είπε και ο κ. Κουκούλης προηγουμένως, έχουμε προβλήματα. 
Θα θέλαμε να έχουμε καλύτερο οδικό δίκτυο σε όλο το νησί.   



Τρίτον, ο φωτισμός. Εντοπίζω περισσότερα χρήματα να δίδονται στον προϋπολογισμό από πέρυσι. 
Καλό αυτό γιατί χρειαζόμαστε φωτισμό. Θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς όταν φωτίζονται οι δρόμοι 
καλύτερα.   
Ως προς τα απορρίμματα οι δαπάνες είναι λίγο περισσότερες. Υπάρχει βελτίωση, ως προς την 
αποκομιδή.  Το βλέπουμε, το είδαμε και το καλοκαίρι που πέρασε.  Ελπίζω να πάει ακόμη καλύτερα 
το πρόγραμμα. 
Χάρηκα πάρα πολύ που είδα στο internet πριν μερικές μέρες ένα παλιό απορριμματοφόρο το οποίο 
έγινε καινούριο με την βοήθεια κάποιων ιδιωτών ή ανθρώπων του Δήμου. Και αυτό είναι πολύ καλό 
από το να ήταν σκουριασμένο και πεταμένο. Αυτά σε γενικές γραμμές.  
Είναι η πρώτη φορά που παίρνω μέρος σε διαβούλευση και θα ήθελα να μπορώ να επισημαίνω 
ορισμένα θέματα από αυτό το βήμα, γιατί μπορώ να προβάλω κάποια πράγματα που έχουν να 
κάνουν και με την γειτονιά που ζω και με το νησί γενικότερα, γιατί αγαπάμε την Αίγινα και θέλουμε 
να είναι καλύτερη από ό,τι είναι.  Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές εύχομαι. 

 
ΙΑΤΡΙΔΟΥ: Καλησπέρα.  Ήθελα να ρωτήσω μόνο αν έχει κάτι να πει ο κ. Δήμαρχος για τον κωδικό  
6721. 01 που είναι σε κόκκινο. «Ετήσια εισφορά του Δήμου στο ελληνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών 
πόλεων», που είναι ένα ενταλθέν ποσό του 20. Είναι με κόκκινο highlight. Απλά αν έχει κάτι να πει.  
Και εγώ πρώτη φορά λαμβάνω μέρος σε συζήτηση προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά συμφωνώ με 
τους προλαλήσαντες. Και με αυτά που είπε η κ. Ουρανία Ασημακοπούλου σχετικά με το 
απορριμματοφόρο.  Χάρηκα που επισκευάστηκε ενώ κάποιον Αύγουστο είχαμε μείνει χωρίς ούτε 
ένα απορριμματοφόρο. Μπράβο. Ευχαριστώ και πάλι, καλές γιορτές. 
 
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα. Όπως λέω κάθε φορά η παρουσία μου εδώ είναι για να 
ακούσω τις διάφορες προτάσεις και απόψεις των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης. Χάρηκα για 
τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Τις σημειώνω κι εγώ με την σειρά μου ως μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής και πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη.   
Απλώς δράττοντας αυτήν ευκαιρία να πω ότι η προσπάθεια που κάναμε με την Επιτροπή του 
σχεδιασμού των μεγάλων έργων βρίσκεται σε μία φάση ολοκλήρωσης. Να εκφράσω τις θερμές 
ευχαριστίες και τις δικές μου αλλά και των μελών της Επιτροπής για όλους εκείνους που είχαν την 
καλοσύνη, όχι μόνο την καλοσύνη αλλά και την ευρηματικότητα, να προτείνουν διάφορα έργα, τα 
οποία θα συμπεριλάβουμε στις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε προς την Διοίκηση.  Ήτανε μια 
ανταπόκριση πολύ ικανοποιητική, 107 νέες προτάσεις που θα τις συζητήσουμε με το καλό στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. 
 
ΗΛΙΑΣ: Γεια σας κι από εμένα.  Στο πρώτο κομμάτι θα πω ό,τι είπε και ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, 
δηλαδή βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να ακούσουμε τις απόψεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις 
τοποθετήσεις σας, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη του τι λέγεται.  Ευχαριστώ 
πάρα πολύ. 
 
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΙΡΗ: Καλησπέρα και από εμένα. Σίγουρα ένας προϋπολογισμός αποτυπώνει την 
πρόθεση της Διοίκησης. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να βρισκόμαστε και να ακούμε ιδέες των 
συμπολιτών μας. 
Ήθελα να αναφέρω ότι δε βλέπω κάποια πρόβλεψη για αμοιβή για τον Γενικό Γραμματέα και θα 
ήθελα μια παράκληση.  Να υπάρχει ένα ιδιαίτερο  κονδύλι για τον τουρισμό, το οποίο δεν βλέπω.  Ο 
Δήμος βέβαια φροντίζει για ό,τι αφορά τη γαλάζια σημαία, απλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει 
και κάποιο εξειδικευμένο κονδύλι για τον τουρισμό. Υπάρχει για δημόσιες σχέσεις, για εκθέσεις.  
Είναι κατηγορίες αυτές που προβάλουν την Αίγινα ως τουριστικό προορισμό, αλλά θα ήθελα κάτι 
εξειδικευμένο.  
Τώρα όσον αφορά τα κτήρια που διαχειρίζεται η ΚΕΔΑ, θεωρώ ότι έχουν προβλεφθεί ικανοποιητικά 
ποσά. Νομίζω ότι, κ. Χατζίνα θα το επιβεβαιώσει και ο κ. Δήμαρχος, ότι το ποσό για το Λαογραφικό 
είναι 20.000€ και όχι πέντε και σίγουρα θα προβλεφθούν και στην ΚΕΔΑ. Δεν θα ήθελα να πω κάτι 
άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να πω κάτι για την καθαριότητα. Έχει βελτιωθεί. Καλό 
είναι. Ελπίζουμε ότι θα κάνουμε μεγαλύτερη δουλειά στην Ανακύκλωση και θα εξοικονομήσουμε 



πολλά χρήματα για το Δήμο και κατ’ επέκταση και υπέρ των δημοτών ως προς τα τέλη 
καθαριότητος. Αυτό έχουμε σαν σκοπό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους 
συμμετέχοντες στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και μια 
υγιή και ευτυχισμένη χρονιά. 
Ο Δήμος μας προσπαθεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί να είναι δίπλα στον πολίτη. Ακούμε όλον 
τον κόσμο και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για το νησί μας και τον Πολίτη. 
Ευχαριστώ. 

ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ:  κ. Πρόεδρε να συμπληρώσω κάτι; 

ΘΕΡΙΑΝΟΣ:  Ναι, κ. Μουσουλέα. Ορίστε. 
 

ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ:  Ήθελα να επισημάνω έναν κωδικό που επίσης δεν καταλαβαίνω. «Αγορές 
κτηρίων τεχνικών έργων». Τι σημαίνει αυτό; Είναι το 2.2571.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής: Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και από τη 
συμμετοχή και από τα ερωτήματα που τίθενται από τα μέλη της Επιτροπής, από τις προτάσεις τους. 
Όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ ωραία, γιατί είναι μια ευκαιρία τα μέλη της Επιτροπής 
Διαβούλευσης, αλλά και όλοι οι πολίτες να ενημερώνονται για το τι σκέφτεται και πώς θέλει να 
πράξει η Διοίκηση.  
    Να ξεκινήσω από τον κ. Μουσουλέα τώρα για να μην το ξεχάσω. Απλά, κ. Μουσουλέα, όταν θα 
κοιτάτε έναν μεγάλο, γενικό τίτλο υπάρχει μία ανάλυση πιο κάτω. Παραδείγματος χάριν, σε αυτήν 
την ανάλυση είναι μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, αντλητικά συγκροτήματα, μοτέρ ανά τοπικά 
διαμερίσματα, σωλήνες δικτύου ύδρευσης, προμήθεια υδρομέτρων. Απλά σαν τίτλος προφανώς 
έτσι έρχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από το Υπουργείο Οικονομικών. 
   Αναφορικά με τον κ. Γρηγοριάδη, και ενημερωτικά και προς όλους. Στην οδό Νίκης ο Δήμος 
Αίγινας έχει ως περιουσιακό στοιχείο ένα κληροδότημα, το οποίο ο διαθέτης δώρισε στον Δήμο, 
όπως κι άλλοι διαθέτες, στο να επιτελεί έναν σκοπό. Ο σκοπός του συγκεκριμένου δεν έχει 
εκτελεστεί, διότι είναι έτσι καταγεγραμμένος που δεν μπορεί να εκτελεστεί. Έχουμε ζητήσει 
διόρθωση του σκοπού και υπάρχει μια διαδικασία, κατά την οποία απευθυνόμαστε στο αρμόδιο 
δικαστήριο και αλλάζει ο σκοπός, όταν υπάρχει επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση. Θέλω να πω 
λοιπόν ότι τα έσοδα που αποφέρει το κάθε κληροδότημα είναι προς τη συντήρηση σίγουρα των 
κτιρίων, γενικότερα έξοδα και ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων να απονέμεται στον σκοπό του 
διαθέτη. Και επί τη ευκαιρία να πω ότι στον Δήμο Αίγινας έχουμε αρκετά κληροδοτήματα και πρέπει 
όλοι εμείς ως πολίτες και ως δημότες της Αίγινας να αισθανόμαστε περήφανοι και ευγνώμονες σε 
αυτούς τους ανθρώπους που διέθεσαν την περιουσία τους για να επιτελείται ο σκοπός που εκείνοι 
επέλεξαν και όρισαν.  Έτσι λοιπόν στην οδό Νίκης, μέχρι και όταν ανέλαβε αυτή η Διοίκηση δεν 
γινόντουσαν συνεδριάσεις γιατί υπήρχε ένα ασαφές νομικό πλαίσιο, όσον αφορά την διοικούσα του 
επιτροπή.  Αυτό έχει αποσαφηνιστεί και πλέον αρμόδια είναι η Επιτροπή Κληροδοτημάτων που 
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας και Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος. Η διοικούσα του 
επιτροπή, ξεκίνησε από το 2008 ή 2009 και ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Μέχρι το 2009 
υπήρξαν κάποιες, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, προσεγγίσεις των Δημοτικών Συμβουλίων στο να 
αξιοποιήσουν την συγκεκριμένη ακίνητη περιουσία.  Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η μία του όψη είναι 
επί της οδού Νίκης και η άλλη του όψη είναι επί της οδού Σκούφου. Βρίσκεται στην περιοχή του 
Συντάγματος. Το 2012 η Διοίκηση με Δήμαρχο τον κ. Θεοδόσιο Σακκιώτη εκμίσθωσε το εν λόγω 
ακίνητο και σήμερα λειτουργεί, είναι μισθωμένο, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και έτσι 
λειτουργεί. Τα ενοίκια αποδίδονται. Υπήρξε ένα θέμα όσον αφορά για τις πληρωμές, το οποίο έχει 
διακανονιστεί η οφειλή και αποπληρώνεται κανονικά. Το  κληροδότημα έχει έσοδα, απλά, όπως σας 
είπα και στην αρχή δεν μπορεί να επιτελέσει τον σκοπό του διαθέτη. Έχει αυτήν την στιγμή, κ. 
Γρηγοριάδη, ένα disadvantage  το οποίο είναι το εξής: Ως οικονομική επένδυση – το είχαμε 
συζητήσει και με τον κ. Μούρτζη, τον προηγούμενο Δήμαρχο, αρκετές φορές – διότι από το 2018 αν 
θυμάμαι καλά έχω διατελέσει και ως εντεταλμένος σύμβουλος στα Κληροδοτήματα, το είχαμε 
συζητήσει και είχαμε δει ότι υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον όσον αφορά την επένδυση και μάλιστα 
αυτό προβλέπεται να γίνει με μία πρόσκληση, ανοικτή πρόσκληση, και να κατατεθούν 
οικονομοτεχνικές προτάσεις οι οποίες με ένα διαφανές, ορισμένο πλαίσιο να μπορούν να 



αξιολογηθούν και να επιλεγεί η καλύτερη. Και εδώ να σας πω ότι υπάρχει και από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση η Επιτροπή Κληροδοτημάτων η οποία έχει την εποπτεία όλων των 
κληροδοτημάτων της επικράτειας και κάθε φορά οποιαδήποτε απόφαση εγκρίνεται από την 
Επιτροπή αυτή.  Οπότε στο συγκεκριμένο είχαμε κάποιες αναφορές στο ότι η καλύτερη επένδυση 
θα ήτανε να είναι όλο και να γίνει ένα ενιαίο όπως το λέτε εσείς είτε boutique hotel είτε οποιαδήποτε 
άλλη επένδυση θα μπορούσε να είχε προταθεί.  Αυτή την στιγμή, λοιπόν, υπάρχει μία νομική 
δέσμευση στην αξιοποίηση ολόκληρου του ακινήτου και του οικοπέδου, η οποία είναι η μίσθωσή 
του.  Θέλουμε να προσεγγίσουμε, θέλουμε να βγούμε σε ανοικτές προτάσεις, αλλά όταν εμείς 
έχουμε ορισμένο και ξεκάθαρο επενδυτικό τοπίο, το οποίο θα αποφέρει την καλύτερη πρόταση στο 
να αξιοποιηθεί το κτίριο και να έχει περισσότερα έσοδα έχοντας ως στόχο την καλύτερη επιτέλεση 
του σκοπού του διαθέτη. 
    Τώρα, σχετικά με μία μελέτη παράκαμψης το 2017 για τη Σουβάλα. Δεν έχω καταλάβει για ποιον 
δρόμο αναφέρεται. Αυτό που εντόπισα φέτος είναι ότι η Τεχνική μας Υπηρεσία μαζί με εμένα και τον 
Αντιδήμαρχο, τον κ. Καραγιάννη, προσεγγίσαμε και με μια πρόσκληση που απηύθυνε η Τοπική 
Κοινότητα του Βαθέος προς τους επαγγελματίες και πολίτες της Σουβάλας, με σκοπό να προβούμε 
σε μία κυκλοφοριακή ρύθμιση το καλοκαίρι. Να μην επιτρέπεται δηλαδή η κυκλοφορία των 
οχημάτων από τις 21.00΄ μέχρι τις 00.00΄ επί της παραλιακής οδού και να κατευθύνονται τα 
οχήματα από μία περιφερειακή οδό.  Αυτό αποτιμήθηκε και είδαμε ότι είχε ως αποτέλεσμα πολλά 
θετικά τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους πολίτες οι οποίοι μπορούσαν να περπατήσουν 
άνετα στο δρόμο. Μάλιστα για λόγους covid, καταφέραμε να τηρούνται έτσι οι αποστάσεις 
ασφαλείας και γενικότερα έδωσε μία τόνωση στην επαγγελματική ζωή της κοινότητας της Σουβάλας.  
Διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα στον περιφερειακό. Εκεί είχαμε όμως από πριν καθαρίσει καλά 
τον δρόμο, έτσι ώστε να μπορεί να είναι πιο απρόσκοπτη η κυκλοφορία των οχημάτων. Είχαμε 
κάποια παράπονα, ότι ίσως κάποιες φορές υπήρξε μία δυσκολία στην κυκλοφορία.  Απλά δεν ξέρω 
αν ο κ. Γρηγοριάδης αναφέρεται σε αυτό.  
    Επίσης έχουμε προβλέψει μία μελέτη τόσο για την Αγία Μαρίνα όσο και για την Σουβάλα που έχει 
να κάνει με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μάλιστα θα είναι προσωρινές κυκλοφοριακές, όχι μόνιμες. 
  Σχετικά με τους δομικούς χρωματισμούς, να αναφέρω ότι ό,τι βαφές, ό,τι επιχρίσματα έχουμε 
κάνει, είναι σύμφωνα με όσα προβλέπει η Τέχνη, η Παράδοση και γενικότερα οι κανόνες δόμησης, 
για το οποίο έχει την εποπτεία η Τεχνική Υπηρεσία.  Όλα γίνονται από το εμπόριο.  Είναι ακρυλικά 
χρώματα ή χρώματα για εσωτερικούς χώρους. Όλα είναι όπως προβλέπονται από το εμπόριο. 
   Σχετικά για τους Ειδικούς Συμβούλους και τις αμοιβές. Ίσως κοίταξε λίγο στη μισθοδοσία και θα 
είδε ότι είναι αυτοί οι Ειδικοί Σύμβουλοι που μπορεί και προσλαμβάνει ο εκάστοτε Δήμαρχος για να 
μπορούν να επικουρούνται οι υπηρεσίες. Ο Δήμος μας διαθέτει 4 τέτοιους Συμβούλους.  Οι δύο  
Σύμβουλοι είναι στο Γραφείο Δημάρχου, μία Σύμβουλος είναι στην Τεχνική Υπηρεσία και μία άλλη 
κυρία είναι στην Οικονομική Υπηρεσία, με τα ανάλογα προσόντα.  
   Στην κ. Σινάνογλου που αναφέρει ότι, όπως είπε και ο κ. Γρηγοριάδης, είναι μικρά τα ποσά για τα 
σχολεία, να πω ότι συμμετέχουμε ήδη και σε επιδοτούμενα προγράμματα. Νομίζω ότι υπάρχει και 
ένας γενικός κωδικός για όλα τα σχολεία, αλλά υπάρχουν και επί μέρους κωδικοί. Υπάρχουν οι 
κατανομές οι οποίες γίνονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Να σας πω επίσης ότι ο 
προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν κατά την εκτέλεση της χρήσης παρουσιαστούν 
κάποιες ανάγκες, μπορεί και να τροποποιηθεί και να αναμορφωθεί.  
   Για τις προσλήψεις που είπατε, να σας πω ότι φέτος, τον Αύγουστο του 2019 οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Δήμου μαζί με τη βοήθεια των Ειδικών Συμβούλων έκάναν μια προσπάθεια και για 
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μετέχουμε με ένα οργανόγραμμα στην πλατφόρμα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, πράγμα που δεν είχε γίνει έως τώρα.  Και γι αυτό εχτές έληξαν οι αιτήσεις  
της κινητικότητας, έτσι όπως αυτές είχαν προβλεφθεί σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. Πάνω στον σχεδιασμό και στην πρόσκληση που μας έστειλε το Υπουργείο 
Εσωτερικών για τις προσλήψεις, μετέχουμε με τις κενές οργανικές θέσεις και έχουμε ενταχθεί στο 
Ετήσιο Πρόγραμμα Προσλήψεων του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  Εδώ κ. Σινάνογλου, να σας πω ότι υπάρχει μια επεξεργασία της τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, διότι αυτός ο Οργανισμός, θα έλεγα ότι είναι αναποτελεσματικός γιατί δεν 
περιλαμβάνει πάρα πολλές θέσεις που έχουμε ανάγκη στο Δήμο μας, όπως είναι θέσεις στο 
Δημοτικό Συνεργείο, στην Υπηρεσία  Πρασίνου, θέσεις ατόμων στην Τεχνική Υπηρεσία, θέσεις στην 
Οικονομική Υπηρεσία, την Καθαριότητα, όπως είπατε. Γενικότερα πρέπει να τροποποιηθεί ο 
Οργανισμός, εάν θέλουμε μία Δημόσια Διοίκηση και μία αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών του 
Δήμου, έχοντας πάντα ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 



   Για τον φωτισμό να σας πω ότι έχουμε αναθέσει μία μελέτη, στην οποία θα καταγραφούν οι 
ανάγκες, έτσι ώστε να πάμε σε μια νέα, σύγχρονη μορφή ηλεκτροφωτισμού, όσον αφορά το κόστος 
ενέργειας και από πού προέρχεται η ενέργεια. Δεν σας κρύβω ότι με τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δήμου έχουμε πει αρκετές φορές ότι μπορούμε, όπως και άλλοι Δήμοι, να 
δανειοδοτηθούμε από ένα πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, να 
αντικαταστήσουμε όλο τον φωτισμό μας με έξυπνο φωτισμό. Όχι μόνο φωτισμό led, αλλά με αυτό 
που λέγεται έξυπνος φωτισμός, δηλαδή με αυτόνομα φώτα τα οποία θα μπορούν να μπουν σε ένα 
δίκτυο ελέγχου, μέσα από ένα λογισμικό. Βέβαια η δανειοδότηση αυτή προϋποθέτει την σύνταξη 
των Ισολογισμών, πράγμα στο οποίο ο Δήμος έχει μείνει πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια. Να σας 
πω ότι το Σεπτέμβριο του 2019 ψηφίστηκαν οι Ισολογισμοί του 2009, 2010 και 2011. Πριν από λίγο 
καιρό ο Ισολογισμός του 2012. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, έχουμε στόχο να ολοκληρώσουμε όλους 
τους Ισολογισμούς, έτσι ώστε να πηγαίνουμε σε χρήσεις στις οποίες θα έχουμε αποτελέσματα και 
παραδείγματα των προηγούμενων χρήσεων, ώστε να μπορούμε να είμαστε αποδοτικότεροι και 
καλύτερα στοχευμένοι. 
    Αναφέρθηκε η κ. Σινάνογλου στον Ελαιώνα και τις Σφυρίχτρες. Να σας γνωστοποιήσω ότι και για 
το Ελάνιο Όρος και για την Αφαία είχε εκπονηθεί μία μελέτη. Για την Αφαία όλοι έχετε ακούσει για 
τον φωτισμό της και τη διαμόρφωση και κατασκευή εγκαταστάσεων χρήσεως υγιεινής. Αυτό 
βρίσκεται σε μία προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα χρηματοδοτήσει το 
έργο με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχει και μία μελέτη η οποία αν θυμάμαι καλά 
συντάχτηκε το 2008 ή 2009, και έχει επικαιροποιηθεί. Έχουμε κάνει αυτοψία. Η μελέτη είναι ώριμη. 
Η Περιφέρεια Αττικής έχει στο πλάνο της και αυτό να το εντάξει με μία προγραμματική σύμβαση με 
το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, 
το οποίο αποσαφηνίστηκε πλήρως με την συνδρομή του Αξιότιμου Μητροπολίτη κ. Εφραίμ και με 
την καθηγουμένη της Μονής Χρυσολεοντίσσης. Οπότε αυτό θεωρώ ότι θα είναι πολύ σύντομα 
έτοιμο να δημοπρατηθεί.  
     Προβλέπεται μία όδευση προς την επάνω πλευρά. Σχεδιάζεται να είναι μάλλον παρατηρητήριο 
όπου κάποιος να μπορεί να φωτογραφίσει το τοπίο. Γενικότερα είναι επιθυμητή μια ανάπλαση η 
οποία θα είναι και φιλική προς το περιβάλλον και θα αναδεικνύει το χώρο. Βέβαια σε μία από αυτές 
τις επισκέψεις, είχαμε επισκεφθεί με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών και το Μοναστήρι 
και γενικότερα στις επαφές με τον κ. Μητροπολίτη, τον Αξιότιμο Μητροπολίτη. 
    Όσον αφορά τις μελέτες για το Κλειστό Γυμναστήριο, να σας αναφέρω ότι έγινε διαγωνισμός για 
την ανάδειξη των μελετητών, ο οποίος απέβη άγονος. Κάνουμε επαναληπτικό διαγωνισμό και αν 
πάλι αποβεί άγονος, θα προχωρήσουμε σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4412 σε απευθείας 
ανάθεση με διαπραγμάτευση. 
    Παρεμφερές στο ανωτέρω θέμα είναι και η περίπτωση της Παλαιάς Χώρας. Να πω εδώ ότι 
υπάρχει μία αγαστή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την Αρχαιολογική Υπηρεσία – που πλέον 
στεγάζεται μαζί με την Νεοτέρων και Βυζαντινών Μνημείων. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της 
Παλιαχώρας και εκεί θα δείτε ότι το έχουμε εντάξει, έχουμε προϋπολογίσει δαπάνες, για τον 
καθαρισμό μονοπατιών και ευελπιστώ ο Δήμος με τα δικά του μέσα, με το εργατοϋπαλληλικό του 
προσωπικό, με τις δικές του δαπάνες, να καθαρίσει τουλάχιστον αυτόν τον χώρο και να 
προσφέρουμε με αυτό τον τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία Πειραιά, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία 
Πειραιά τις υπηρεσίες μας. Ήδη όπου μας έχουν καλέσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχουμε 
ανταποκριθεί και πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουμε και στην Παλιά Χώρα. 
    Σχετικά με τα καλλιτεχνικά στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Μουσουλέας, να πω ότι στο Δήμο Αίγινας 
το νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας είναι αρμόδιο για την 
επιμέλεια όλων των καλλιτεχνικών θεμάτων και μέσω του προϋπολογισμού ο Δήμος καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ εσόδων εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης με το ποσό των 95.000 ευρώ 
ετησίως. Όλες οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες έχουν ανατεθεί στην Κοινωφελή. 
  Ευχαριστούμε τον κ. Δημητρόπουλο για τα καλά του λόγια σχετικά για τα μέσα ατομικής 
προστασίας. Να πω ότι η μελέτη που είχε εκπονηθεί έχει γίνει με τις υποδείξεις του τεχνικού 
ασφαλείας. Θέλαμε να προσεγγίσουμε αυτό που είπε για τους υπαλλήλους που χρειάζονται το 
φρέσκο γάλα και αυτό επιδιώκουμε. 
   Ο κ. Χαλδαίος μίλησε για τους καθαρισμούς ακτών. Εκεί συμπεριλαμβάνονται όλες οι ακτές. 
Πέρυσι δεν συμπεριλαμβάνονταν, ήταν ανά τοπικό διαμέρισμα, νομίζω ότι συμπεριλαμβάνονται όλα 
σε αυτό. Νομίζω ότι είχαμε πει ότι θέλουμε να αναμορφώσουμε την οδό που κατευθύνεται προς τη 
λίμνη της Βαγίας.  Θέλουμε εκεί να προσεγγίσουμε. 



    Ο κ. Μαρίνος αναφέρθηκε στα γενικά σύνολα. Νομίζω ότι τα Γενικά Σύνολα αποτυπώνονται όταν 
ολοκληρωθεί το σχέδιο. Ανέφερε κάτι σχετικά με τους καταστηματάρχες που έχουν πληγεί λόγω του 
covid. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το έχει προβάλει και ο Πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης 
Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Αίγινας, ο  κ. Σκαλτσιώτης. Σχετικά με το πώς μπορούμε να 
προσεγγίσουμε σαν Δήμος. Να θυμίσω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει μία απόφαση, η οποία 
εκτελέστηκε με αιτήσεις των συμπολιτών μας για να μειωθούν τα Δημοτικά Τέλη, το ίδιο θα κάνουμε 
και τώρα. Αυτό δηλαδή που προβλέπεται για αυτούς τους δύο μήνες μπορεί ενδεχομένως να 
συνεχιστεί να προσεγγίσουμε με εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη. 
   Σχετικά με τα τέλη των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων πήραμε μία απόφαση μείωσης 
που ήταν της τάξης των 40 τοις εκατό. Παρ’ όλα αυτά έγινε μερικώς δεκτή αυτή η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και έτσι δεν μπορέσαμε να τους 
αφαιρέσουμε τους πέντε μήνες που είχαμε πει, αλλά αυτοί ήτανε τελικά τρεις. Ενδεχομένως 
μπορούμε να επανέλθουμε τώρα και να συμπεριλάβουμε αυτούς τους δύο μήνες που είχαμε πει 
τότε και να είναι τώρα ή να δούμε κάπως πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα, γιατί η χρήση 
δεν έχει τελειώσει. 
  Να αναφερθώ στην κ. Φανή Κομηνιάδη. Όπως γνωρίζετε ο προληπτικός έλεγχος δεν διενεργείται 
πια και διενεργείται ο κατασταλτικός έλεγχος. Αυτό βέβαια έχει και ένα ιδιαίτερο βάρος τώρα στις 
οικονομικές υπηρεσίες, στην ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης. Να σας πω όμως ότι γίνεται 
πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά, έτσι ώστε όλες οι δαπάνες να τεκμηριώνονται και να είναι 
σύμφωνες με το νόμο.  Να μην γίνεται η κατάτμηση.  Όλα να γίνονται έτσι όπως προβλέπει ο νόμος 
4412. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, ως εκπρόσωποι αυτής της Διοίκησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να διασφαλίζουμε την ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρήματος και ό,τι σχετίζεται με αυτή.  Και 
βέβαια αυτές να μην είναι συνυφασμένες με ένα μανδύα σκοπιμότητας. Αλλά θα πρέπει να 
ασκούνται κάθε φορά στο πλαίσιο της ακεραιότητας  και στο πλαίσιο της χρηστής οικονομικής 
διαχείρισης. 
    Αναφορικά με τους αθλητικούς συλλόγους είχαμε κάνει ήδη μία πρόσκληση. Δεν κατέστη δυνατό, 
γιατί δεν γίνονται αθλητικά γεγονότα, να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Η πρόσκληση 
ισχύει και για του χρόνου. Οπότε εμείς στην αρχική πρόσκληση που είχαμε αποστείλει στους 
ενδιαφερόμενους συλλόγους και στα σωματεία ζητήσαμε να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα  
γενικότερα εκδηλώσεων και αθλητικών γεγονότων που θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε.  
   Σχετικά με τον Παιδίατρο, είχαμε κάνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και για αυτούς που 
ασκούν επικουρικά καθήκοντα στο Κέντρο Υγείας – αυτοί οι άνθρωποι κάνουν την άσκησή τους και 
η αμοιβή τους είναι πάρα πολύ χαμηλή – πώς μπορούμε οικονομικά να προσεγγίσουμε. Αυτό 
ισχύει, δεν έχει αλλάξει.  Απλά έχω πληροφορηθεί ότι ήδη έχει προκριθεί ο Παιδίατρος και έχει 
απευθυνθεί από το Υπουργείο Υγείας, αν δεν κάνω λάθος προς την Αποκεντρωμένη για την 
απόφαση και την δημοσίευση του διορισμού. 
    Αναφορικά με το Λαογραφικό νομίζω όπως σας είπε και η κ. Κουκούλη τα χρήματα είναι πολλά 
περισσότερα. Έχει προβλέψει και η Κοινωφελής Επιχείρηση να προσεγγίσει εκεί. 
    Όσον αφορά την οδοποιία, να σας πω ότι έχουμε υποβάλει έναν φάκελο με έναν προϋπολογισμό 
τριών εκατομμυρίων ευρώ προς την Περιφέρεια Αττικής με αίτημα που υποβλήθηκε στην Τεχνική 
Υπηρεσία Νήσων και στην κ. Αντιπεριφερειάρχη κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, 
προκειμένου να συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, στον Πίνακα Εκτελεστέων 
Έργων και φυσικά στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει μία 
μεγάλη μηκοτομή σε διάφορα σημεία σε όλες τις τοπικές κοινότητες και ειδικότερα στο επαρχιακό 
δίκτυο, σε αυτό που λέμε τις μεγάλες οδικές αρτηρίες του νησιού, οι οποίες, όπως είπαν και πολλά 
μέλη εδώ, έχουν εκτεταμένες φθορές.  Πάνω σε αυτό να σας πω ότι περιμένουμε τη μελέτη αυτή να 
δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια έτσι ώστε γρήγορα να υλοποιηθούν όλα αυτά. Πιο άμεσα ο 
Δήμος έχει προβλέψει, όπως προέβλεπε και κάθε χρόνο, ένα ποσό της τάξεως περίπου των 95.000 
ευρώ για ασφαλτοστρώσεις. Για πρώτη φορά έγινε η μελέτη φέτος και είμαστε στο στάδιο της 
δημοπράτησης, έτσι ώστε ο Δήμος της Αίγινας να τις εκτελέσει σε τοπικά σημεία στα οποία 
μπορούμε να προσεγγίσουμε. 
   Το δίκτυο ύδρευσης μας απασχολεί πολύ. Έχουμε μία μελέτη η οποία είναι 25.000 ευρώ, η οποία  
θα πρέπει να ανατεθεί έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί και να αντικατασταθεί το δίκτυο 
ύδρευσης. Να σας πω ότι η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αντικατέστησε ένα παλαιό 
δίκτυο, το οποίο ήταν από αμιαντοσωληνώσεις, που λόγω της εγγύτητάς του με τη θάλασσα στην 
πλευρά του Αγίου Βασιλείου από την περιοχή μετά τον Φάρο, αν θυμάμαι καλά μία μηκοτομή γύρω 
στα 700-800 μέτρα, αντικαταστάθηκε και πλέον, ενώ είχαμε ζημιές σε αυτό το δίκτυο, τρεις, πολλές 



φορές και τέσσερις φορές το μήνα με αγανάκτηση των παρόδιων καταναλωτών, έχει αντικατασταθεί 
όπως σας είπα από την δική μας υπηρεσία. Επίσης να σας πω ότι έχουμε εκπονήσει μία μεγάλη 
μελέτη προμήθειας υλικών ύδρευσης τα οποία θα αξιοποιήσουμε εμείς ως Υπηρεσία και θα 
ανταποκριθούμε σε αυτά. Και παράλληλα υπάρχει μία μελέτη, η οποία θα κατατεθεί μετά από 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Είναι 
της τάξεως του ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ και παράλληλα αυτή περιλαμβάνει και άλλα πράγματα 
όπως είναι η βελτίωση που αφήνει η τηλεμετρία, αλλά κυρίως προμήθεια υδρομέτρων.  
    Αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Θέλουμε να προσεγγίσουμε μία πρόταση που 
είναι πάρα πολύ εποικοδομητική. Όπως έχει διαπιστώσει και κ. Πτερούδης, μέσα στην πόλη, λόγω 
του ότι οι δρόμοι είναι στενοί, δεν μπορούν να προσεγγίσουν μεγαλύτερα μέσα, επιθυμούμε να 
προσεγγίσουμε με ένα απορριμματοφόρο, το οποίο θα έχει κοντό μεταξόνιο και θα μπορεί να 
κινείται μέσα στους στενούς δρόμους. 
    Σχετικά με την ετήσια εισφορά για τις Υγιείς Πόλεις.  Πρόκειται για ένα δίκτυο Δήμων, στο οποίο 
συμμετέχουμε και εμείς. Η εισφορά μας είναι ετήσια. Σε αυτό αναφερθεί κάποιες φορές και ο κ. 
Σκαλτσιώτης για τη δημιουργία ενός ΚΕΠ Υγείας. Θα δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε. 
    Όσον αφορά τον τουρισμό, για τον οποίο τοποθετήθηκε η κ. Μαίρη Κουκούλη, να σας πω ότι 
πολλές φορές όταν υπάρχει η Κοινωφελής Επιχείρηση ή όταν υπάρχουν Νομικά Πρόσωπα τα 
οποία λόγω του Καταστατικού τους έχουν αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις και αυτόν τον ρόλο,  
πολλά χρηματικά εντάλματα παλαιότερα δεν είχαν θεωρηθεί. Με αποτέλεσμα αυτές οι δαπάνες να 
ήταν ανεκτέλεστες. Διότι υπάρχει η ανάληψη υποχρέωσης από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Θα 
το δούμε αυτό. Αν κάτι έχει αλλάξει πολύ ευχαρίστως να το τροποποιήσουμε και να το 
αναμορφώσουμε,  οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τουρισμό και να επενδύσουμε. Αλλά πάνω σε αυτό, 
πάντα είχα αυτή τη θεωρία και το λέω δημόσια όπου βρεθώ, ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι ο τόπος 
που παρουσιάζουμε στον επισκέπτη και μέσα σε αυτό δεν είναι μόνο ο Φωτισμός, είναι το οδικό 
δίκτυο, είναι η Καθαριότητα, είναι οι Υπηρεσίες του Δήμου, είναι οι υπηρεσίες των καταλυμάτων 
προς τους επισκέπτες, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτό δίνει μια υπεραξία στο 
τουριστικό μας προϊόν.  
    Σχετικά με τον Γενικό Γραμματέα, είχαμε κάνει κάποιες ενέργειες, δεν κατέστη όμως δυνατή η 
ολοκλήρωσή τους, μπορούμε να το ξαναβάλουμε. 
   Πιστεύω να κάλυψα όλες τις ερωτήσεις ή τις τοποθετήσεις των αξιότιμων μελών της Επιτροπής 
Διαβούλευσης. 
 
ΘΕΡΙΑΝΟΣ:  Δεν έχουμε κάτι άλλο.  Απλά θα ήθελα να ρωτήσω μήπως κάποιος από τους 
συμμετέχοντες, έχει κάποια ερώτηση ή δεν απαντήθηκε κάτι από εσάς Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν 
κάποιος έχει κάποια απορία. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία να πω τότε τις ευχές μου, αν μου δώσετε το λόγο κ. Πρόεδρε 

 
ΘΕΡΙΑΝΟΣ:  Ναι, έχετε το λόγο Δήμαρχε, ορίστε. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να ευχηθώ σε όλους υγεία, υπομονή, θέληση, δύναμη. Να έχουμε καλές γιορτές και 
πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα πούμε δια ζώσης και με ασφάλεια.  Ευχαριστώ 
πάρα πολύ όλους για την παρουσία τους και για τις ερωτήσεις – τοποθετήσεις. Να είστε καλά.  
Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΘΕΡΙΑΝΟΣ:  Ωραία. Ευχαριστούμε, λοιπόν, τον κ. Δήμαρχο. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Θέλω να 
ευχαριστήσω επίσης το Γραφείο Δημάρχου και τις δύο Συμβούλους, την κ. Ρούλα Σαράντου και την 
κ. Αρετή Κουκούμη που είναι δίπλα μας και μας βοηθούν. Να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές με 
υγεία και ευτυχία στις οικογένειές μας. Χρόνια πολλά σε όλους. 
 
             Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη 
        Στυλιανός Θεριανός 
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