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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στην  Αίγινα  σήμερα  22  Δεκεμβρίου  2021  ημέρα  Τετάρτη  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. 18135/13-12-
2021  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 τέσσερεις (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. 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.ΣΩΡΡΟΥ ΞΑΝΘΗ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΥ”
7. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Ο 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”
8. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ”
9. ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ”
10.ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
11.ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
12.ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
13.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
14.ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
15.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. 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.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
6. ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΦΛΩΡΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
7. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΡΟΧΕΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
9. ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΘΕΟΣ”
10.ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΛΩΝΩΝ-
ΜΕΣΑΓΡΟΥ”
11.ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΑΛ”
12.ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ”
13.ΣΙΜΙΤΖΗ-ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
14.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΓΡΟΥ

Δημότες:
1. ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-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. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Κοινότητας Αίγινας

Eπίσης, συμμετέχει η Αν. Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ταλέβη Αγγέλα. Τα πρακτικά της 
συνεδρίασης τηρούνται από την υπάλληλο του Δήμου κ. Πιτυροπούλου Μαρία-κλάδου ΔΕ1 Δ/κού.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2022»



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:  Από  μεριάς  μου  να  ευχηθώ  σε  όλους  καλές  γιορτές,  με  υγεία.  Η  σημερινή

συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης έχει ως στόχο  πρωτίστως την ενημέρωση  των μελών

των συλλόγων και όλων των συμμετεχόντων σχετικά με τον προγραμματισμό από το Δήμο Αίγινας

για την εκτέλεση τεχνικών έργων, εκπόνηση μελετών και γενικότερα ενεργειών αναβάθμισης των

υπηρεσιών του Δήμου σε σημαντικά θέματα όπως ύδρευση και οδοποιία και γενικότερα να κάνουμε

μία ευρύτερη συζήτηση. Για το θέμα της ύδρευσης να ενημερώσουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές

στον υποθαλάσσιο αγωγό, τόσο της πίεσης, της λειτουργίας, σε λίγο θα αρχίσει και η δοκιμή της

παροχετευτικότητας. Οι χερσαίες υποδομές θα είναι έτοιμες να υποδεχτούν το νερό από το σημείο

υδροδότησης που θα είναι στο Πέρανη της Σαλαμίνας, από μία δεξαμενή η οποία είναι της ΕΥΔΑΠ

και είναι αποκλειστικά για την χρήση κατανάλωσης νερού για το νησί μας. Από εκεί και πέρα έχουμε

υποβάλει  έναν  φάκελο  ο  οποίος  έχει  εγκριθεί  από  το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ». Αφορά έργα υποδομής στην ύδρευση, δηλαδή κατά ένα μέρος αντικατάσταση δικτύου

ύδρευσης, περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και επίσης άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι για την

αντικατάσταση των υδρομέτρων. Επίσης μόλις πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η μελέτη που

αφορά την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Αίγινας καθώς και στον Μαραθώνα.

Αυτό  είναι  ένα  έργο  προϋπολογισμού  έξι  εκατομμυρίων  ευρώ.  Συνεπώς.  ο  Δήμος  της  Αίγινας

στοχεύει  στην αναβάθμιση και του δικτύου ύδρευσης.  Επίσης να πούμε ότι  πέρυσι η υπηρεσία

ύδρευσης με ιδία μέσα αντικατέστησε ένα τμήμα του αγωγού στο οποίο παρατηρούνταν συνεχείς,

μηνιαίες ζημιές και επίσης προγραμματίζει να αντικαταστήσει με ιδία μέσα πάλι ένα μεγάλο τμήμα

στην περιοχή από το Δανάη προς Καζαντζάκη και Στρατηγού Πετρίτη. 

Στην οδοποιία, έχουμε εκπονήσει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία Νήσων της Περιφέρειας

Αττικής,  μία μελέτη η οποία είναι της τάξεως των 3.800.000,00 € και αφορά επισκευή, συντήρηση

του επαρχιακού οδικού δικτύου, που όπως γνωρίζετε όλοι έχουμε πάρα πολλές ζημιές και το δίκτυο

πραγματικά σε πολλά σημεία του είναι πολύ επικίνδυνο. Μετά από αίτημα του Δήμου μας για τη

χρηματοδότηση  μέρους  του  έργου,  υπάρχει  δέσμευση  από  το  Υπουργείο  Μεταφορών  ότι  θα

ενταχθεί  στον προϋπολογισμό του υπουργείου, στα εκτελεστέα έργα. Επίσης έχουμε απευθυνθεί

Υπουργείο Εσωτερικών για να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο ποσό και έτσι να έχουμε την πλήρη

δέσμευση όλου του προϋπολογισμού για να προβούμε στην διαγωνιστική διαδικασία.

Παράλληλα έχουμε εντάξει και αρκετές μελέτες που αφορούν την ανάπλαση τόσο της πόλης της

Αίγινας αλλά και γύρω περιοχών. Ενδεικτικά να σας πω ότι στην τεχνική μας υπηρεσία έχουμε μία

μελέτη της τάξης των 700.000,00 € και περιλαμβάνει την επισκευή πεζοδρομίων,  δίκτυο ομβρίων

και ηλεκτροφωτισμό στο κέντρο της πόλης. Πριν από μερικές ημέρες παραλάβαμε δύο μελέτες που



αφορούν  τους  οικισμούς  Ανιτσαίου  και  Πόρτες  όπου  γίνεται  μία  παρέμβαση   σε  αυτούς  τους

οικισμούς  έτσι  ώστε  να  γίνουν   πιο  προσιτοί  και  να  αναπλαστούν  ώστε  να  υπάρχει  και  ένα

τουριστικό  ενδιαφέρον  πολύ  μεγαλύτερο  από ότι  είναι  αυτή  την  στιγμή.  Υπάρχουν  στο  τεχνικό

πρόγραμμα αρκετές σκέψεις και οράματα που αφορούν και τον ηλεκτροφωτισμό αλλά και μελέτες

και πιστεύουμε ότι το 2022 ίσως αποτελεί ένα έτος σταθμό για το Δήμο μας. Να σας πω ενδεικτικά

ότι, επίσης στο «ΤΡΙΤΣΗΣ» έχουμε υποβάλει φακέλους που έχουν την ανάλογη ωρίμανση, όπως

είναι  το  έργο  της   ηλεκτροκίνησης.  Συμμετέχουμε  σε  ένα  πρόγραμμα  ώστε  στο  σημείο

μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Σκοτεινή να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πράσινο σημείο και να

λειτουργούν όλα με σύγχρονους κανόνες, φιλικούς προς το περιβάλλον, αλλά και να εξασφαλίζουν

την ανακύκλωση και γιατί όχι και την κυκλική οικονομία. Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα επίσης

αναβάθμισης και επισκευής των δύο μεγάλων κτιρίων, τόσο στο ΕΠΑΛ όσο και στο 2ο Δημοτικό. Και

επίσης συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα στην Περιφέρεια που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση

σχολικών  κτιρίων.  Επίσης,  έχουμε  δημοπρατήσει  για  τον  παιδικό  σταθμό  την  ανακαίνιση  του

παιδικού σταθμού με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια . Γενικότερα για τα σχολεία υπάρχει και η

μελέτη  της  πυρασφάλειας  που  τρέχει  αυτό  τον  καιρό  για  να  μπορέσουμε,  όλα  τα  σχολεία  να

διαθέτουν την απαιτούμενη, τα απαιτούμενα μέσα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Οι ράμπες

για  ΑμεΑ, θα τοποθετηθούν στα περισσότερα σχολεία. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες που

αφορούν  κάποιες  επισκευές  στα  σχολεία  καθώς  επίσης  και  η  φωτεινή  σηματοδότηση,

προειδοποίησης κινδύνου στις διαβάσεις πεζών για την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

Επίσης υπάρχει μια πρόβλεψη σε μελέτη για τους δύο χώρους που είναι στην Κολώνα και στο

χώρο του  Ορφανοτροφείου  έναντι  για  να  γίνει  χώρος  στάθμευσης.  Αυτοματοποιημένος  κυρίως

χώρος στάθμευσης.   Μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει η αποκατάσταση δρόμων με τσιμεντοστρώσεις

ενώ ήδη έχει  ανατεθεί  σε  εργολήπτρια εταιρεία  η ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων ενώ θα

ξεκινήσουν και τα έργα   προστασίας του πρανούς στα Βροχεία.  Στις ς 3 Ιανουαρίου ξεκινάμε την

λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντού. Για την περιοχή Μαραθώνα έχουμε προβλέψει

τοπογραφικές εργασίες σχετικά με την αποτύπωση  για την δημιουργία πεζοδρομίων στον κεντρικό

δρόμο του Μαραθώνα και στη συνέχεια να εκπονήσουμε την αντίστοιχη μελέτη. Έχει ξεκινήσει  η

δημιουργία  του  βιολογικού  καθαρισμού  καθώς  επίσης  και  του  δικτύου  αποχέτευσης  και  εκεί

προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη μελέτη και το κόστος σύνδεσης με τον αγωγό, δηλαδή

τα κόστη εκείνα που θα καλούνταν οι πολίτες να καταβάλλουν, θέλουμε να τα βάλουμε σε αυτή τη

μελέτη και να χρηματοδοτηθούν. Έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις, σύντομα ολοκληρώνεται και

η μελέτη και θα υποβληθεί σε πρόγραμμα για  χρηματοδότηση. Σχετικά με την καθαριότητα πέραν

της αναβάθμισης του ΣΜΑ,  έχουμε ολοκληρώσει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, που

προβλέπει την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης στο νησί.

Επίσης  ο  Δήμος  έχει  εγκεκριμένες  μελέτες  και  χρηματοδοτούμενες  από  το  πρόγραμμα  Leader

σχετικά με την ανάπλαση των χώρων της Πλατείας του Μάρκελλου καθώς και της Παναγίτσας.

Σχετικά με τα αθλητικά να πούμε ότι για το κλειστό γυμναστήριο πιστεύω ότι σύντομα  θα αναληφθεί

από μελετητικό   γραφείο  η  εκπόνηση των  πέντε  απαιτούμενων μελετών.  Έχουμε  ενταχθεί  στο



πιλοτικό  πρόγραμμα  για  την  εκπόνηση  του  τοπικού  πολεοδομικού  σχεδίου,  το  οποίο  το

χρηματοδοτεί το υπουργείο και είμαστε μέσα στους 19 πρώτους Δήμους οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε

αυτό και όλοι προσδοκούμε στο να λύσει πολλά προβλήματα σε χρήσεις γης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.:  Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κ. Σινάνογλου. Κυρία Σινάνογλου έχετε το λόγο.

ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχηθώ κι εγώ από την μεριά μου χρόνια

πολλά  σε  όλους,  με  υγεία  βεβαίως  πάνω  απ’  όλα.   Είναι  πάρα  πολύ  θετικό  ότι  το  Τεχνικό

Πρόγραμμα περιλαμβάνει πάρα πολλά  καινούργια και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως για τις

έξυπνες πόλεις, για τις δράσεις ηλεκτροκίνησης, όλα αυτά θα φέρουνε κάποια αλλαγή που ελπίζω

ότι  σιγά σιγά με τα χρόνια, θα έχουν κάποιες  πολύ βαθιές ρίζες βελτίωσης της καθημερινής ζωής

στην Αίγινα. Αν θυμάμαι, τα περισσότερα από τα έργα που αφορούν την δική μας περιοχή και είναι

η απάντησή μας στην επιστολή του κ. Κουκούλη, ο οποίος μας είχε ζητήσει να απαντήσουμε για

μεγάλα ή μικρότερα έργα κάποια στιγμή γύρω στο Μάιο, έχουν ενταχθεί.  Ήθελα να κάνω κάποιες

έτσι πολύ γρήγορες ερωτήσεις προς τον  Δήμαρχο. Μιλάτε για ένα ανοικτό αμφιθέατρο και έτσι

απλώς θα ήθελα να ήξερα πού πιστεύετε ότι αυτό θα ενταχθεί. Σχετικά με τη μελέτη για το ΕΚΠΑΖ

που αναφέρεται, από τη δική μας πλευρά είμαστε στη διάθεσή σας, έχουμε κάποιες ιδέες αν θέλετε

να χρησιμοποιήσετε. Για την βελτίωση του φωτισμού που έχετε για όλα τα γύρω χωριά, είναι μια

εξαιρετική ιδέα, γιατί  πάνω απ’ όλα   έχει να κάνει με την ασφάλεια των κατοίκων. Επίσης για την

ανάπλαση Ανιτσαίου και Πόρτες είδα ότι υπάρχει και μία προκαταρκτική μελέτη που θα ξεκινήσει για

την δική μας περιοχή, δηλαδή για την περιοχή της Παχειάς Ράχης ευρύτερα, όπου θα θέλαμε κι

εμείς έτσι να βοηθήσουμε, έχουμε κάποιες ιδέες. Είδα ότι για την ανάπλαση Ανιτσαίου – Πορτών

είναι 24.000, για την μελέτη μαζί με τον Μαραθώνα, την Παχειά Ράχη και άλλες περιοχές είναι μόλις

20.000. Άρα είμαστε στην αρχή αυτής της επίλυσης του προβλήματος. Για την δική μας περιοχή

είμαστε  στην  διάθεση  της  προϊσταμένης,  του  Αντιδημάρχου,  αν   έρθουν  εδώ  επάνω  θα  τους

δείξουμε και επιτόπου τα διάφορα προβλήματα που έχουμε, συμπεριλαμβάνω και τον δρόμο που

είναι μια καλή ιδέα, αλλά θέλει έτσι κάποιες σοβαρές συζητήσεις. Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω και για

τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, εάν   αυτά έχουν να κάνουνε και με το θέμα των αδειών ή είναι

απλώς για τις χρήσεις της γης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Δ.: Συνεχίζουμε  με  τον  κ.  Παναγιώτη  Χελιώτη,  από  το  Σύλλογο  Προόδου  και

Αλληλεγγύης Αγίων. 

ΧΕΛΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά για τις ημέρες, Έχω να ρωτήσω κάτι μόνο για

την περιοχή την δικιά μας εδώ στη Σουβάλα, αυτό το όμορφο έργο που φτιάχνουμε στο λιμάνι. Μια

πολύ ωραία κίνηση, αλλά έχουμε παράπονα από παραθεριστές κυρίως  που κοπήκανε τα δέντρα.

Αυτό μόνο έχω να μου πείτε κάτι για να τους ενημερώσω κι εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Δ.: Ωραία  κ.  Χελιώτη,  ευχαριστούμε  θα  σας  απαντήσουμε.  Κυρία  Βάσω

Κανελλοπούλου από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Αίγινας. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γεια σας, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είδαμε πολλά από τα θέματα που

προτάθηκαν από τους Συλλόγους να είναι  ενταγμένα στο τεχνικό  πρόγραμμα και  ευχαριστούμε



πολύ γι αυτό. Έχω μία ερώτηση μόνο. Τι θα είναι το παρκινγκ απέναντι από το Ορφανοτροφείο, δεν

κατάλαβα το αυτοματοποιημένο. Ποιες διαφορές θα δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε  κ.  Κανελλοπούλου.  Πάμε  στον  κ.  Γεράσιμο  Κοκκίνη  από τον

Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κυψέλης. 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Πρώτα απ’ όλα για το θέμα του

ανοικτού  θεάτρου,  θέλαμε  να  μάθουμε  κάποια  πράγματα,  αν  υπάρχει  μελέτη,  πρόταση  και  τα

σχετικά. Ένα δεύτερο θέμα που αφορά την Κυψέλη είναι η επέκταση του νεκροταφείου της Κυψέλης

με ένα ποσό 20.000 €. Θα ήθελα να έχουμε σαν σύλλογος περισσότερες πληροφορίες πάνω σε

αυτό. Επίσης θέλω να επισημάνω ξανά το θέμα του Πνευματικού Κέντρου της Κυψέλης, ότι πρέπει

να τελειώσει το έργο που πολύ καλά ξεκίνησε, βάφτηκε, διορθώθηκε το κτίριο μας αλλά έχει ως

γνωστό ένα θέμα με τα παράθυρα που πρέπει να το λύσουμε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, είδα για

κάποια διαδρομή που είναι από την Αγία Μαρίνα στην Αφαία και γι’ αυτό θα μας ενδιέφερε να

μάθουμε περισσότερα πράγματα. Αυ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε τον κ. Κοκκίνη.  Η κ.  Ξανθή Σώρρου  από τον Πολιτιστικό και

Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγ. Ασωμάτων και Κοντού. 

ΣΩΡΡΟΥ: Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Δ.: Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  την  κ.  Σώρρου.  Να  πάμε  και  στον  κ.  Βασίλη

Μουσουλέα από τον Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας «Ο Καποδίστριας». 

ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και καλές γιορτές να έχουμε. Ήθελα

να ρωτήσω μερικά  πραγματάκια  και  ξεκινάω από τον  Περιφερειακό δρόμο που λέει  ότι  έχει  3

εκατομμύρια για να τον φτιάξουμε. Αυτό έχετε σκοπό να ξεκινήσει φέτος γιατί δεν έχω μάθει ότι οι

απαλλοτριώσεις έχουν γίνει, έχουμε τελειώσει δηλαδή με το θέμα των απαλλοτριώσεων και όλων

των διαδικασιών για να φτιάξουμε τον περιφερειακό; Θα ήθελα μια ενημέρωση σχετικά με αυτό. Με

το  Ευνάρδειο  επίσης  ας  μας  ενημερώσει  ο  Δήμαρχος  πού  βρίσκεται  η  διαδικασία,  θα  γίνει

δημοπρασία, έχει εξελιχθεί, έχει τελειώσει όλη η διαδικασία που χρειαζόταν; Με το Δημοτικό Θέατρο

επίσης υπάρχει ένα κονδύλι 490.000 βλέπω, πως μπήκε αυτό; Αφού δεν έχουμε μελέτη. Αλλά απ’

ότι θυμάμαι η κ. Ταλέβη που είναι εκεί και μπορεί να μας πει είχε κάνει μια μελέτη πριν από αρκετά

χρόνια, ήταν πλήρης η μελέτη και δεν χρειάζεται να κάνουμε καινούργια. Είχε περιλάβει όλες τις

εργασίες που χρειάζονται για το Δημοτικό Θέατρο. Θα ήθελα να μας πει εάν αυτή η μελέτη υπάρχει.

Επίσης στην Αύρα έχουμε ένα σφάλμα εκεί. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο σε ένα σημείο, ούτε απ’ την

μια μεριά του δρόμου ούτε απ’ την άλλη και ο κόσμος αναγκάζεται και περπατάει μες στο δρόμο με

κίνδυνο να τους πατήσει κάποιο αυτοκίνητο. Απ’ την μια μεριά πες ότι είναι το Λιμενικό Ταμείο, απ’

την άλλη όμως είναι ο Δήμος και μπορούσε κάλλιστα να φτιάξει.  Αυτό είναι ένα έργο, δεν είναι

επισκευή πεζοδρομίου, γιατί βλέπω ότι έχετε επισκευές πεζοδρομίων και αυτό είναι  ένα καθαρό

έργο που πρέπει να γίνει. Κάτι άλλο επίσης βλέπω το κτίριο του Βογιατζή, έχετε ένα μεγάλο κονδύλι

εδώ. Σκεφτόμαστε να το αγοράσουμε;  Καθώς επίσης και για το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το παλιό

κτίριο, τι σκοπεύουμε να κάνουμε με αυτό. Αυτά, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστώ τον κ. Μουσουλέα. Κύριε Δήμαρχε έχετε το λόγο.



ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, να ξεκινήσω από την κ. Σινάνογλου η οποία πολύ σωστά είπε ότι  όλα αυτά

που σχεδιάζουμε, σίγουρα παίρνουν αρκετό χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για

την επιτόπου βοήθεια. Σχετικά με το πολεοδομικό σχέδιο που είπατε, σίγουρα δεν είναι μόνο οι

χρήσεις γης αλλά θα είναι και οι ευρύτεροι κανόνες που αφορούν την δόμηση και γενικότερα ένας

πολεοδομικός σχεδιασμός για όλο το νησί με ξεκάθαρο αποτέλεσμα, έτσι ώστε και για επενδυτικούς

αλλά  και για οικιστικούς σκοπούς να μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις και να μην είναι αυτό

το  αβέβαιο  που  υπάρχει  αυτή  τη  στιγμή,  το  αβέβαιο  επενδυτικό  περιβάλλον.  Στον  κ.  Χελιώτη

αναφορικά για τα αρμυρίκια,  νομίζω ότι  καλύτερα να σας απαντήσει  ο Πρόεδρος του Λιμενικού

Ταμείου.  Εγώ στις  συζητήσεις  που  έχω κάνει  με  τον  Πρόεδρο  θα  πω ότι  σχεδιάζεται  να  γίνει

δενδροφύτευση και υπήρχανε κάποιοι λόγοι που κάποια από αυτά αφαιρέθηκαν. Σχετικά με την κ.

Βάσω Κανελλοπούλου για το παρκινγκ που σας είπα, απλά λέμε ότι η σκέψη είναι να μη λειτουργεί

με κάποιο υπάλληλο και να είναι αυτό που λέμε με αυτόματες μπάρες, με έλεγχο στην είσοδο και

στην έξοδο από τον χώρο στάθμευσης. Αυτή είναι η σκέψη. Βέβαια για όλα αυτά απαιτείται και η

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων όπως έχει συνενωθεί με

την Νεωτέρων Μνημείων. Για τον κ. Κοκκίνη  δεν υπάρχει μελέτη για το ανοικτό θέατρο,  είμαστε

στην διαδικασία και ξέρετε όπως είπε νομίζω η κ. Βίλμα, ότι στο τεχνικό πρόγραμμα θέτεις και τους

στόχους και το όραμά σου. Στην επέκταση του νεκροταφείου,  υπάρχει όμορο ιδιόκτητο οικόπεδο

όπου υπάρχει αυτή η σκέψη στο να επεκταθεί το κοιμητήριο. Εκεί μένει να κάνουμε την μελέτη και

αυτό θα δούμε με ποιο τρόπο μετά μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Ο κ. Κοκκίνης ρώτησε  για

την ατραπό στην Αγ. Μαρίνα.  Υπάρχει μια παρέμβαση και από την Ένωση Ξενοδόχων αλλά είναι

και διακαής πόθος των επαγγελματιών και των κατοίκων  να γίνει  ένα πέρασμα, να το πω έτσι, με

κατεύθυνση από τον Ναό της Αφαίας στον οικισμό της Αγ. Μαρίνας  και να υπάρχει και φωτισμός.

Είμαστε στη φάση της εκπόνησης του τεχνικού δελτίου για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης. Επίσης

να  σας  πω  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  ορίσει  μία  επιτροπή,  η  οποία  έχει  τον  ρόλο  να

δημιουργήσουμε και να κατασκευάσουμε ένα χώρο με την τοποθέτηση ενός μνημείου για την μνήμη

και  προς τιμή των Σαλαμινομάχων της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας όπου πήραν μέρος αιγινήτικα

πλοία  και  πληρώματα  και  μάλιστα  είναι  χαρακτηριστική  η  αναφορά  ότι  οι  αιγινήτες  είχαν  την

ενδοξότερη μνεία. Αυτή η περιοχή είναι πλησίον στο εκκλησάκι των Αγ. Αναργύρων. Είμαστε σε

συνεργασία και με αρχιτέκτονες αλλά και με γλύπτη ο οποίος έχει παρουσιάσει κάποια προσχέδια

στην επιτροπή και στην τεχνική μας υπηρεσία. Να περάσουμε τώρα στον κ. Μουσουλέα. Σχετικά με

την περιφερειακή οδό όπως γνωρίζετε υπάρχει μία ολοκληρωμένη μελέτη και πάνω σε αυτή τη

μελέτη έχουν βγει  και οι  περιβαλλοντικοί  όροι.  Εκεί  στους περιβαλλοντικούς όρους υπάρχει μία

προσφυγή  προς  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας.  Δεν   έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία  των

απαλλοτριώσεων αλλά εμείς οφείλουμε, εφόσον έχουμε αυτή την μελέτη την τρόπο τινά ώριμη, να

την  συμπεριλάβουμε  στο  τεχνικό  μας  πρόγραμμα.  Σχετικά  με  το  Ευνάρδειο,  του  οποίου  την

διαχείριση την έχει  το Υπουργείο Παιδείας, είχε εκπονηθεί  παλιότερα μια μελέτη σχετικά με την

ανακατασκευή και την ανακαίνιση του κτιρίου. Όπως ξέρετε όμως ότι οι μελέτες, αν περάσει κάποιος

καιρός, θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να συμπληρώνονται τόσο στα τεύχη αλλά και όσο και



στο  αντικείμενο  της  μελέτης  και  επί  της  ουσίας.  Να  πω ότι  εδώ είχε  γίνει   μία  συνάντηση  το

καλοκαίρι με τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Συνεχώς οχλούμε

στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να ανακατασκευαστεί  αυτό  το ένδοξο κτίριο του μεγάλου

ευεργέτη  Ευνάρδου.  Θεωρώ ότι σύντομα θα είναι έτοιμη  η μελέτη έτσι ώστε να προβεί σε μια

διαγωνιστική διαδικασία το Υπουργείο Παιδείας και να ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Σχετικά με το Δημοτικό Θέατρο, θα δώσω σε λίγο το λόγο στην κ. Ταλέβη ώστε να σας ενημερώσει.

Για την Αύρα, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό κ. Μουσουλέα, σίγουρα πρέπει να δημιουργηθεί ένα

πεζοδρόμιο  εκεί.  Απλά  έχουμε  ένα  θέμα  όσον  αφορά   αμφισβητήσεις  στο  ιδιοκτησιακό.  Στου

Βογιατζή υπάρχει σαν σκέψη πάντα στο Δήμο μας και έχει εκφραστεί και από την επιτροπή μεγάλων

έργων  αλλά  και  από  τα  μέλη  της  εκτελεστικής  επιτροπής  του  Δήμου,  που  την  απαρτίζουν  οι

Αντιδήμαρχοι κι εγώ, να πω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο ξέρετε, και  αφορά στην οικονομική

αυτοτέλεια και στο να εξυπηρετήσει ο Δήμος μελλοντικά του σχέδια, οράματα και στόχους. Ποιο

είναι  αυτό  το  πρόβλημα;  Είναι  οι  ισολογισμοί.  Όταν  αναλάβαμε  τη  Διοίκηση,  ο  τελευταίος

ισολογισμός ήταν από τον κ. Κουκούλη, νομίζω του 2008. Πιστεύω σύντομα να  έχουμε ισολογισμό

της προηγούμενης χρήσης και τότε  θα έχουμε ένα  πολύ καλό πλεονέκτημα να απευθυνθούμε στην

διατραπεζική  αγορά και  να  εκμεταλλευτούμε  και  να  αξιοποιήσουμε  τον  χαμηλό και  προνομιακό

δανεισμό που μπορεί να έχουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και να χρηματοδοτηθούμε για

οποιαδήποτε αγορά. Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο – και ευχαριστώ για την ερώτηση κ. Μουσουλέα –

είχαμε μία έκθεση επικίνδυνης κατάστασης του κτιρίου, η οποία, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το 2004

ή  το 2006. Η τεχνική μας υπηρεσία μαζί με το προσωπικό του Δήμου, αποκαταστήσαμε αυτά τα

σημεία τα οποία είχαν χαρακτηριστεί από την πολεοδομία ως επικίνδυνα και έχουμε απευθυνθεί

στην  Πολεοδομία  για  άρση  της  επικινδυνότητας.  Δημιουργήσαμε  ράμπα  για  ΑμεΑ.  Επίσης,

δημιουργήσαμε το ειδικό σχολείο το οποίο φέτος πρωτολειτούργησε.  Να μιλήσει λίγο η κ. Ταλέβη

όσον αφορά  το Δημοτικό Θέατρο και θα επανέλθω.

ΤΑΛΕΒΗ: Χαίρεται. Στο Δημοτικό Θέατρο είχε γίνει κάποια μελέτη, βέβαια έπρεπε να πάρουμε και

εγκρίσεις από την εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, μας είχαν κάνει κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες

τότε  δεν  τις  είχαμε  προχωρήσει.  Χρειάζεται  επικαιροποίηση  και  διόρθωση της  μελέτης  και  των

τευχών δημοπράτησης που είχαν γίνει από την Περιφέρεια. Επίσης,  πρέπει να γίνουν και άλλες

μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές, ίσως και κάποια ακουστική μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ, χρόνια πολλά

σε όλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ την κ. Ταλέβη. Απλά να συμπληρώσω ότι σήμερα έλαβα μία επιστολή που

αφορά μία μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί στη Διοίκηση του κ. Κουκούλη και με συμμετοχή του κ.

Καμενόπουλου ως τεχνικού συμβούλου. Είχανε   ασχοληθεί με αυτό το θέμα και η κ. Ταλέβη και η κ.

Φούφλια που αυτή τη στιγμή υπηρετεί στην τεχνική υπηρεσία των Νήσων και αφορά την ανάπλαση

από  την  περιοχή  Παναγίτσας   και  ερχόμενοι  προς  το  γήπεδο.  Αυτή  η  μελέτη  τότε  δεν  είχε

προχωρήσει γιατί δυστυχώς είχε προβάλει ενστάσεις και δεν είχε εγκρίνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία

και συγκεκριμένα η Νεωτέρων Μνημείων και μάλιστα αυτό το πράγμα είχε κολλήσει. Δηλαδή δεν

έχουμε  εκεί  μια  ώριμη  μελέτη.  Θα  πρέπει  δηλαδή  να  επανεξεταστεί,  να  δούμε  για  ποιο  λόγο



ενίσταται η Νεωτέρων Μνημείων και μάλιστα γιατί όχι να αποκαταστήσουμε αυτά τα σημεία και να

επανέλθουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Να  απαντήσω  μόνο  εγώ  στον  κ.  Χελιώτη  για  την  Σουβάλα  που  έκανε  μία

ερώτηση και να πω ότι γίνεται μία ανάπλαση στο λιμάνι της Σουβάλας και στην πλατεία εκεί και θα

μπούνε δέκα νέα δέντρα. Ήδη όποιος έχει παρατηρήσει αφήνουμε και τρύπες, είναι οι υποδοχές

έτοιμες,  έχουν  παραγγελθεί  τα  δέντρα  και  μόλις  τελειώσει  το  έργο  θα  τοποθετηθούν  κι  αυτά,

μπορούν και συγχρόνως να τοποθετηθούν στο πρώτο κομμάτι που θα τελειώσει πιο γρήγορα. Αυτό

ήθελα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα κ. Χελιώτη. Πάντως θα μπούνε δέκα νέα δέντρα. 

ΧΕΛΙΩΤΗΣ: Ναι έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ο κ. Σκαλτσιώτης έχει το λόγο απ’ την Επαγγελματική Ένωση Αίγινας.  

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σε όλους, καλές γιορτές να έχουμε. Κοιτώντας το τεχνικό πρόγραμμα

φαίνεται πραγματικά ότι υπάρχει ένα όραμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι πρόδηλο νομίζω σε

όλους  ότι  η  καθημερινότητα  έχει  κερδηθεί  και  πάμε  για  καλύτερες  ημέρες.  Όπως  είπε  και  ο

Δήμαρχος το νερό ήδη είναι στο Λεόντι, γίνονται οι δοκιμές, ένα αγαθό που το περιμέναμε τόσα

χρόνια, που θα βοηθήσει πάρα πολύ το νησί μας. Στην καθαριότητα επίσης όλο αυτό το διάστημα

υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα και ειδικά εδώ μιλάμε και για τον εμπορικό ιστό της πόλης, περνάει

αυτοκίνητο να θυμίσω και κάθε μεσημέρι, οπότε υπάρχει μια πολύ καλή αποκομιδή. Το οδικό δίκτυο,

με χαρά είδαμε ότι έχουν μπει αρκετά χρήματα, υπάρχει ένα πρόβλημα και ειδικά εμείς χαιρετίζουμε

και τις μελέτες οι οποίες υπάρχουν για τα πεζοδρόμια και για την απορροή των ομβρίων, το οποίο

όπως γνωρίζετε εδώ η πόλη της Αίγινας σε ένα μεγάλο κομμάτι υποφέρει σε αυτό, έχουμε μιλήσει

και στο Δήμο γι’ αυτό και ελπίζουμε σύντομα να λυθεί. Είναι αμφιθεατρική η δομή της πόλης όπως

γνωρίζετε, τα νερά κατεβαίνουν και δυστυχώς θέλει κάποια επιπλέον έτσι έργα για την απορροή των

ομβρίων υδάτων. Σχετικά με την τουριστική προβολή εκεί θα θέλαμε κάτι και θα είμαστε κι εμείς

αρωγοί σας Επαγγελματική Ένωση. Βλέπουμε, είναι και ο Πρόεδρος εδώ του Λιμενικού Ταμείου,

φτιάχνεται ο χώρος κάτω από το Λιμενικό Ταμείο, θα είναι ένας χώρος που θα δουλεύει από το

πρωί  μέχρι  το βράδυ στις  23:00΄περίπου με δύο βάρδιες.  Θα μπορεί  να είναι  εκεί  και  για  την

προβολή της Αίγινας ένα σημείο πληροφόρησης για τους πολίτες το οποίο είναι απαραίτητο. Να

προωθηθεί δηλαδή ο τουρισμός και η προβολή της Αίγινας, είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο που

έχει πάρα πολλά πράγματα και ιστορικά και πολιτιστικά να αναδείξει και να δείξει στους επισκέπτες.

Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί  εδώ και  για  τους αρχαιολογικούς μας χώρους που υπάρχει  και  …

ατραπός για τον Ναό της Αφαίας. Να θυμίσω, νομίζω είναι και ο κ. Κασιμάκης εδώ, υπάρχει και μια

μελέτη  ή  προχωράει  μια  μελέτη  για  τον  φωτισμό  του  λόφου  της  Κολώνας  το  οποία  θα  είναι

πραγματικά κάτι πολύ όμορφο, πλησιάζοντας το λιμάνι ή μπαίνοντας ή διανυκτερεύοντας με σκάφος

στο λιμάνι να βλέπουμε ένα… αντί γι’ αυτό το σκοτεινό όγκο να είναι … βέβαια με την καθοδήγηση

της Υπηρεσίας Αρχαιολογίας, όπως βλέπουμε άλλα Μνημεία Αρχαιολογικά, πόσο ωραία φωτίζονται

και πραγματικά δίνουν μια άλλη διάσταση και ατμόσφαιρα. Να θυμίσω επίσης ότι υπάρχει και … να

δώσουμε βάρος στον εναλλακτικό τουρισμό, έχουμε δει πολλές προσπάθειες που γίνονται και στον

πεζοπόρο τουρισμό, βλέπουμε με τα μονοπάτια μια προσπάθεια, εδώ στην Καραντίνα αναδείχθηκε



πάρα πολύ ο τόπος, πάρα πολλοί περπατήσανε, πάρα πολλοί αγαπήσανε την Αίγινα, γνωρίσανε

πτυχές της που δεν τις ήξεραν. Έχουμε τις ενάλιες αρχαιότητες που κάνουνε στον Κρυπτό Λιμένα

όλες αυτές τις εργασίες που θα ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο σχετικά με … καταδυτικός τουρισμός,

είναι  με  μάσκα  και  βατραχοπέδιλα  χωρίς  μπουκάλες.  Ανοίγονται  λοιπόν  πάρα  πολλά  τέτοια

κεφάλαια και θα θέλαμε σε αυτό το κομμάτι και ο Δήμος μέσω του τεχνικού προγράμματος αλλά και

κάθε άλλος φορέας που μπορεί να βοηθήσει να πάμε μπροστά το νησί και σε αυτό το επίπεδο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο, νομίζω ότι είναι μια υποχρέωσή μου, αλλιώς

ίσως αν δεν το πω θα θεωρηθεί παράλειψη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ορίστε κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …Ευχαριστώ  πάρα  πολύ.  Λαμβάνοντας  το  λόγο από τον  κ.  Σκαλτσιώτη  και  τον

ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την συνεργασία που έχουμε μαζί, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το θέμα

της ύδρευσης και η δημιουργία του υποθαλάσσιου αγωγού καθώς και τα έργα τα οποία έχουνε γίνει

για  να  υποδεχτούν  το  νερό,  όπως  είναι  τα  αντλιοστάσια,  όπως  είναι  η  κεντρική  δεξαμενή  του

Λεοντίου,  αυτά όλοι  οι  Δήμαρχοι,  ξέρετε είναι  ένα  όραμα που λέμε,  όταν μιλάμε  για  όραμα και

στόχους και σχέδιο, είναι ένα όραμα το οποίο έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, δηλαδή από ό,τι οι

πηγές  μου  λένε,  ίσως  και  από  τον  κ.  Γκότση.  Οπότε  φανταστείτε  ότι  όλοι  οι   Δήμαρχοι  που

διετέλεσαν  ως πρόσωπα ευθύνης  στο  Δήμο  της  Αίγινας  έχουν  συντελέσει  τα  μέγιστα  και  αυτό

οφείλω να το πω και θα το λέω πάντα, δηλαδή να μην εκληφθεί ότι επειδή τυγχάνει να είναι αυτή

εδώ η Διοίκηση που θα παραλάβει το έργο αυτό,  ότι είναι έργο της παρούσας δημοτικής αρχής,

είναι ένα έργο  για το οποίο έχουν συντελέσει όλοι: και ο κ. Μούρτζης και ο κ. Σακκιώτης και ο κ.

Κουκούλης, ο κ. Γκότσης και δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον.  Επίσης, για τα έργα που γίνονται τώρα

στην Σουβάλα, αυτή η αναβάθμιση, που στοχεύει και στην  αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,

είναι πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά,  και είναι  αποτέλεσμα μιας μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας

του Δήμου την οποία  το Λιμενικό Ταμείο  ωρίμασε και προχώρησε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε

πόσο δαιδαλώδεις είναι οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς. Ειλικρινά σας το

λέω είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλω να πω για το Λιμενικό Ταμείο, όπου τώρα ο Πρόεδρος, ο κ.

Στέλιος Θεριανός, διαδέχθηκε τον κ. Σκαλτσιώτη που έχει κάνει αυτό το αξιόλογο έργο στο Λιμενικό

Ταμείο με ώριμες μελέτες, με ώριμους φακέλους έτσι ώστε να έχουμε όλοι και να απολαμβάνουμε

ένα έργο το οποίο παίρνει σάρκα και οστά και ολοκληρώνεται και αναβαθμίζει την εικόνα της πόλης.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ωραία, ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Τον λόγο έχει η κ. Παναγιώτα Γιάνναρου

από το Σύλλογο Πολυτέκνων Αίγινας.

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο θέματα που αφορούν το

σχολείο στο Βαθύ. Το θέμα ασφαλείας των παιδιών, έχουμε ζητήσει και από την τεχνική υπηρεσία

και  από  την  προηγούμενη  Δημαρχία  να  ανοίξει  η  πλαϊνή  πόρτα  πρόσβασης  στο  σχολείο.  Σε

περίπτωση δηλαδή κάποιου ατυχήματος, κάποιο ασθενοφόρο, κάτι,  δεν υπάρχει πρόσβαση στο

σχολείο για τα παιδιά… και δεύτερον υπάρχουν πολλά ζητήματα τεχνικά … υγρασία … πλακάκια



και υδραυλικά τα οποία έχουμε κάνει και με το σύλλογο κάποιο αίτημα για να διορθωθούν. Απλά

ήθελα να μου πείτε τι έχει γίνει με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε την κ. Γιάνναρου. Η κ. Μάρθα Χαρτοφύλακα από το Σύλλογο

γονέων και κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Αίγινας.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ: Ναι καλησπέρα σε όλους, να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά. Θα συμφωνήσω …

ότι φαίνεται μία μεγάλη αλλαγή στην Αίγινα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια για περαιτέρω

εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σε όλους καλές γιορτές εύχομαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε την κ. Χαρτοφύλακα. Το λόγο έχει ο κ. Σχοινοχωρίτης ο Δημήτρης

από την Ένωση Ξενοδόχων.

ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Απ’ ότι βλέπω κάθε χρόνο και καλύτερα. Η δουλειά

φαίνεται, η φροντίδα που υπάρχει στην Αίγινα φαίνεται και δεν κρύβεται. Σαν ξενοδόχοι και σαν

Ένωση Ξενοδόχων έχουμε αγκαλιάσει πολλά θέματα που αφορούν τους ξενοδόχους και βλέπουμε

ότι υπάρχει μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, έχουν γίνει μελέτες, υπάρχει συντήρηση

από τον Δήμο και στο οδικό δίκτυο και σε όλες τις παροχές, εκεί πέρα που πρέπει να δώσουμε

μεγαλύτερο βάρος στην πρόσβαση στα λιμάνια μας, κατασκευάζετε καινούρια λιμάνια στην Πέρδικα

και στην Αγ. Μαρίνα, υπάρχουν αναβαθμίσεις και στη Σουβάλα και στη Βαγία. Εάν φροντίσουμε το

βιοτικό επίπεδο της Αίγινας να ανέβει, παράλληλα θα ανέβει και ο τουρισμός.  Όσον αφορά το οδικό

δίκτυο  θα πρέπει  οπωσδήποτε να βάλουμε σήμανση, είναι  το ένα και  το δεύτερο  να γίνουνε

διαγραμμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών.   Τώρα, όπως είπα κάθε χρόνο και καλύτερα, εμείς

σαν ξενοδόχοι, σαν Ένωση Ξενοδόχων που είχαμε και εκλογές αυτή την χρονιά, τον περασμένο

μήνα, είδαμε ότι πιο πολλοί ξενοδόχοι έχουν ενδιαφερθεί και θα θέλαμε από τον Δήμο και είναι μια

ερώτησή μου αυτή να με ενημερώσει τι γίνεται με την επιτροπή τουρισμού και αν  μπορέσουμε να

βοηθήσουμε κι εμείς.  Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά, καλές γιορτές με υγεία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε τον κ. Σχοινοχωρίτη. Να πάμε στην κ. Φανή Κομηνιάδη από το

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.

ΚΟΜΗΝΙΑΔΗ: Καλησπέρα  κι  από  μένα,  καλές  γιορτές  εύχομαι  να  έχουμε  όλοι,  με  υγεία.  Μία

ερώτηση θα ήθελα να κάνω, τι γίνεται με το Κυβερνείο. Μας ενδιαφέρει άμεσα επειδή συνορεύει με

το 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου καταλαμβάνει μεγάλο χώρο της αυλής του σχολείου και τα παιδιά

δυσκολεύονται έτσι  στο να παίξουν. Στις μελέτες των παιδικών χαρών θα ήθελα να ρωτήσω αν

μπορούμε να συμπεριλάβουμε μία μελέτη για υπαίθριες δραστηριότητες κυρίως για εφήβους, για να

υπάρχει έτσι μία ενασχόληση. Επίσης αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει μία κατασκευή πεζοδρομίου

για την προσέλευση των παιδιών στο 2ο πάλι Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, κυρίως δηλαδή από την

πάνω μεριά που είναι ο φούρνος του Σώρρου, γιατί  παρατηρούνται έτσι  παιδάκια που πάνε κι

έρχονται μόνα τους και υπάρχει μια επικινδυνότητα, και μία έτσι επισήμανση, δεν νομίζω ότι είναι

εύκολο να γίνει άμεσα. Μήπως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να γίνει μία ανέγερση ή να διατεθεί

ένα κτίριο του Δήμου για ομιλίες. Αυτό. Λοιπόν καλή συνέχεια, καλές γιορτές, με υγεία.



ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε και την κ. Κομηνιάδη. Να δώσω το λόγο στον κ. Σωτήρη Μπήτρο

από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Αίγινας και από το Σύλλογο Γονέων και

Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Αίγινας. 

ΜΠΗΤΡΟΣ: Καλησπέρα κι από μας. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές. Εμείς είδαμε το τεχνικό

πρόγραμμα  του  ’22,  είδαμε  ότι   έχετε  συμπεριλάβει  τα  αιτήματά  μας.  Δεν  έχουμε  κάτι  να

προσθέσουμε. Ευχόμαστε να έχουμε καλές γιορτές και καλή χρονιά. Καλό βράδυ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε τον κ. Μπήτρο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την κ. Γιάνναρου που λέει για την πρόσβαση ασφαλείας στο σχολείο Βαθέος, να

το δούμε. Εάν εννοεί την πόρτα που έκλεισε ο ιδιώτης πρέπει να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Όσον αφορά τα κτιριακά προβλήματα,  έχει ενημερωθεί και ο Αντιδήμαρχος και η Τεχνική Υπηρεσία

και  να δούμε   με  ποιο  τρόπο να  προσεγγίσουμε και  να  αποκαταστήσουμε κάποια  θέματα  που

υπάρχουν. Σχετικά με τον κ. Σχοινοχωρίτη και ευχαριστώ για τις θέσεις που έχει αλλά και για την

ευκαιρία  που  μου  δίνει  να  ενημερώσω.  Σε  συνέχεια  της  ατραπού  θα  γίνει  και  μία  πρόταση

ανάπλασης της κεντρικής οδού της Αγ. Μαρίνας. Δηλαδή συμπεριλαμβάνεται μαζί με την ατραπό,

έτσι όπως έχω πληροφορηθεί από την εκπόνηση του τεχνικού δελτίου. Η προσβασιμότητα που είπε

στα λιμάνια εκεί  με την δημιουργία του λιμένα, όντως υπάρχει ένα θέμα, διότι  ο υπάρχων  δεν

εξασφαλίζει  μεγάλα οχήματα στο να προσεγγίζουν με ασφάλεια.   Σχετικά με το δικό δίκτυο,  τη

σήμανση που είπατε, απλά εμείς πρόσφατα, τώρα αρχές του Δεκεμβρίου έχουμε ολοκληρώσει την

μελέτη για  την προμήθεια τόσο σε πινακίδες σήμανσης,  σε μέτρα προστασίας πεζών, σε υλικά

διαγραμμίσεων, σε σημάνσεις πληροφοριακές και σε πινακίδες ρυθμιστικές. Πιστεύω ότι αρχές του

χρόνου θα τα προμηθευτούμε και θα μπορέσουμε έτσι να τα τοποθετήσουμε όπου είναι απαραίτητα.

Να  σας  πω  ότι  συμμετέχουμε  σε  ένα  χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα  επιχορηγούμενο  από  το

Πράσινο  Ταμείο  και  αφορά  το  σχέδιο  φόρτισης  ηλεκτρικών  οχημάτων  στο  νησί.   Επίσης,  θα

συμμετέχουμε σε μια πρόσκληση που αφορά την μικροκινητικότητα και συζητάμε να συμμετέχουμε

σε  ένα  πρόγραμμα  κοινόχρηστων  ηλεκτρικών  ποδηλάτων  πόλης  με  κατάλληλη  σχεδίαση  για

κοινόχρηστα  συστήματα  χρήσης.  Δημιουργία  δικτύου  κοινόχρηστων  θέσεων  κλειδώματος  και

φόρτισης  ποδηλάτου  με  δυνατότητα  αυτόματης  φόρτισης  του  ποδηλάτου  όταν  αυτό  είναι

κλειδωμένο.  Μια  ολοκληρωμένη  πλατφόρμα  απομακρυσμένης  διαχείρισης  συσκευών  πεδίου

φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών ποδηλάτων. Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης

και  πληροφόρησης  πολιτών  web mobile εφαρμογές  για  τις  υπηρεσίες  μικροκινητικότητας.

Ολοκληρωμένη  πλατφόρμα  διαχείρισης  υπηρεσιών  και  δεδομένων  μικροκινητικότητας  με  τον

κατάλληλο software & hardware εξοπλισμό. Έργα σύνδεσης με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας

εκεί που απαιτείται. Να πω και κάτι άλλο συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο Σκαλτσιώτης όσον

αφορά την δυνατότητα και όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει το Λιμενικό Ταμείο μαζί με την

Εφορεία των Εναλίων Αρχαιοτήτων και αφορά την πρόσβαση από τη θάλασσα, έτσι ώστε κάποιος

να επισκεφτεί τον Κρυπτό Λιμένα και να δει τα ερείπια μέσα στη θάλασσα που είχαν τα λιμάνια.

Πάνω σε αυτό, πάλι σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο και τις Ενάλιες Αρχαιότητες, αλλά και με το

Πρόγραμμα Leader που υπάγεται το Δίκτυο Νήσων των Νησιωτικών Δήμων του Σαρωνικού, όπως



είναι  ο  Πόρος,  η  Σαλαμίνα,  η  Τροιζηνία,  τα  Κύθηρα,  η  Ύδρα,  οι  Σπέτσες  και  εμείς  σε  ένα

χρηματοδοτούμενο, με μια εφαρμογή στα κινητά μας θα μπορεί κάποιος να πληροφορείται και να

ταξιδεύει έτσι, να το πω έτσι, ιστορικά στο πως ήταν κατασκευασμένα το λιμάνια, τα ευρήματα που

υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσο στο θαλάσσιο χώρο όσο και στο χερσαίο χώρο και να μπορεί μέσω

αυτής της εφαρμογής να αντιληφθεί ακόμα  σε τι επίπεδο αν θέλετε οικονομικό, πολιτικό ήταν η

Αίγινα, σε κυρίαρχο ρόλο ως πόλις-κράτος τα αρχαία χρόνια. Σχετικά με την επιτροπή τουρισμού

εμείς  είχαμε  επεξεργαστεί  σε  συνεργασία  και  με  πρόταση  της  επαγγελματικής  για  να

δημιουργήσουμε ένα  table-book.  Είναι πρωτόλεια σκέψη αυτή που σας λέω. Να δούμε με ποιο

τρόπο μπορούμε να παρουσιάσουμε ότι  καλύτερα και τις ομορφιές του νησιού μας. Σχετικά με την

κ. Φανή Κομηνιάδη να σας πω ότι  ολοκληρώνουμε την κατασκευή των τεσσάρων παιδικών χαρών

από τις έξι. Να πω ότι από την προηγούμενη Διοίκηση  είχε κατατεθεί ο φάκελος για την προμήθεια

των παιχνιδιών και ήρθαμε εμείς μετά με μελέτες προετοιμάσαμε τους χώρους και τις απαραίτητες

εργασίες έτσι ώστε να τοποθετηθούν με ασφάλεια τα παιχνίδια. Οι δύο υπόλοιπες παιδικές χαρές

που αφορούν την Αίγινα και την Πέρδικα, περιμένουμε τις τελικές εγκρίσεις από τις συναρμόδιες

υπηρεσίες,  κυρίως την  Αρχαιολογία.  Σχετικά με  το  υπαίθριο  γυμναστήριο  νομίζω ότι  το  έχουμε

συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό μας όσον αφορά την προμήθεια των οργάνων. Όσον αφορά την

ασφαλή προσέλευση που είπε για τα παιδιά στο 2ο Δημοτικό, είχαμε εξετάσει εκεί, αν εννοεί την

ράμπα  ΑμεΑ,  είναι  λίγο  δύσκολο  στο  να  κατασκευαστεί,  διότι  υπάρχει  η  υπόγεια  αίθουσα

διδασκαλίας, κάτω ακριβώς από το διάδρομο εισόδου.    Το κτίριο που είπατε για τις ομιλίες είναι μία

πάρα  πολύ  καλή  ιδέα.  Όπως  γνωρίζετε  ανακαινίζονται  δύο  πτέρυγες  του  Καποδιστριακού

Ορφανοτροφείου και έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού  αυτές τις αίθουσες να μπορεί να

τις διαχειρίζεται ο Δήμος και γιατί όχι να  γίνονται εκεί αυτές οι ομιλίες που προτείνει η κ. Φανή

Κομηνιάδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ωραία.  Ευχαριστούμε  τον  κ.  Δήμαρχο.  Να  δώσω το  λόγο στον  κ.  Δημήτρη

Κουκούλη. 

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ: Ναι καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ ήθελα να πω ότι έχω καλυφθεί σε

κάποια πράγματα, τόσο από τις ερωτήσεις των συναδέλφων και τις απαντήσεις του κ. Δημάρχου.

Θα κάνω δύο επισημάνσεις μόνο που θέλω πάνω στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι και

οι μελέτες και τα έργα θα προχωρήσουνε για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμα και η εικόνα του

νησιού περισσότερο. Όσον αφορά τώρα για τις δύο επισημάνσεις θα ήθελα να πω στον κ. Δήμαρχο

ότι ξέρει ότι στη Στρατηγού Πετρίτη το πρόβλημα με τον αγωγό είναι σοβαρότατο, είναι ένα κομμάτι

γύρω στα 300 μέτρα που έχει πάνω από δεκατρείς ζημιές, δεκατέσσερις και πολλές φορές διπλές

στο ίδιο σημείο και θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες για να επισκευαστεί και η δεύτερη

έτσι ερώτηση, ας πούμε, που ήθελα να κάνω ήταν ότι σε κάποιο σημείο του τεχνικού προγράμματος

είδα κάτι όσον αφορά τον βρεφονηπιακό σταθμό στον Κοντό επάνω. Άκουσα από τον κ. Δήμαρχο

ότι από την νέα χρονιά θα ξεκινήσει να λειτουργεί και λες, επιτέλους τελείωσε και ξεκινάει, αλλά

υπάρχει  το  σοβαρό θέμα  της  προσβασιμότητας  στο  σημείο  αυτό  και  δεν  μπορώ να διανοηθώ

δηλαδή ότι ξεκίνησε ένα δημόσιο κτίριο με κόσμο να πηγαινοέρχεται ας πούμε αρκετές ώρες της



ημέρας και δεν υπάρχει, δεν είναι ούτε ο δρόμος κατάλληλος, ούτε χώρος υπάρχει να σταθεί κάποιο

αυτοκίνητο. Είχα δει στο τεχνικό πρόγραμμα κάποιο κονδύλι που υπάρχει μέσα. Αυτό τώρα αφορά

την αγορά ας πούμε κάποιας λωρίδας από τα οικόπεδα που είναι δεξιά και αριστερά του δρόμου;

Γιατί είναι το θέμα σοβαρό εκεί. Αυτά, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ,

χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε τον κ. Κουκούλη. Η κ. Ουρανία Ασημακοπούλου έχει το λόγο.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα  και  χρόνια  πολλά  εύχομαι.  Καλές  γιορτές  να  έχουμε  όλοι.

Διάβασα έτσι λίγο, έριξα μια ματιά στο πρόγραμμα και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.

Βασικά τα θέματα με τα οποία έτσι ασχολήθηκα περισσότερο είναι το θέμα της καθαριότητας που

μας ενδιαφέρει όλους, οι δρόμοι εννοείται, η ύδρευση επίσης και ο ηλεκτροφωτισμός. Είναι δηλαδή

από τα θέματα που τα λέμε SOS, τα λέγαμε στο σχολείο. Και όλα τα άλλα βέβαια. Υπάρχουν κάποια

θέματα σε επιμέρους πράγματα, εδώ που είπα προηγουμένως, όπως οι δρόμοι,  έχουμε μεγάλο

πρόβλημα, καλό θα είναι κάποια στιγμή να ασχοληθούμε έτσι ακόμα περισσότερο, πιο εντατικά.

Προηγουμένως  άκουσα  για  την  Στρατηγού  Πετρίτη  που  έχει  το  θέμα  εδώ  με  την  ύδρευση.

Πραγματικά δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι ανοίγει και μία καινούρια τρύπα ή μία παλιά τρύπα, επίσης.

Ως προς την καθαριότητα δεν έχουμε παράπονο. Φαίνεται το πρόγραμμα ότι λειτουργεί και υπάρχει

καθαριότητα, υπάρχει συνεχής έτσι αποκομιδή κλπ, κανένα πρόβλημα. Τώρα το θέμα της ύδρευσης

θεωρούμε ότι κάποια στιγμή, είναι πολύ κοντά στο να λυθεί μάλλον και θέλω σε αυτό το σημείο να

πω  και  συγχαρητήρια  στο  Δήμαρχό  μας  που  κατά  κάποιο  τρόπο,  εντός  εισαγωγικών,  δεν

οικειοποιείται  το  θέμα αυτό,  ότι  όντως έχει  ξεκινήσει  από πολύ παλιά.  Θέλω,  επειδή μένω στο

Λιβάδι, θα ήθελα να προωθήσω ένα θέμα, ένα πρόβλημα που υπάρχει. Στο δρόμο τον παραλιακό,

εκεί  που  ενώνεται  η  Στρατηγού  Πετρίτη  με  την  Καζαντζάκη,  στην  στροφή  επάνω,  υπάρχουν

μεζονέτες  που λέμε  εμείς  εδώ στην  περιοχή μας,  δεν  υπάρχει  καθόλου,  καθόλου φωτισμός  το

βράδυ. Είναι επικίνδυνο γιατί όταν βρέχει, έχει κακό καιρό, έχει φουρτούνα και βγαίνει η θάλασσα

στον δρόμο υπάρχει πρόβλημα, γιατί πρέπει να κινείται το αυτοκίνητο στο μέσο της οδού, στο μέσο

της λεωφόρου με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από τα αντίθετα ερχόμενα και βέβαια στο πλάι σε αυτό

το  κομμάτι  θα  μπορούσε  ίσως  να  μπει  μία  μπάρα  προστατευτική,  γιατί  είναι  πολύ  επικίνδυνο,

καταρχήν χάνεις τον δρόμο. Δεν υπάρχει διαγράμμιση και αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα στο

συγκεκριμένο κομμάτι, ίσως και αλλού, αλλά εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο. Αν μπορούσαμε να το

δούμε και να φωτιστεί βέβαια καλύτερα γιατί είναι ένα πρόβλημα. Τώρα είδα, εγώ δεν είμαι ούτε

οικονομολόγος  είμαι,  είδα  ότι  διατίθενται  κάποια  ποσά  τέλος  πάντων  για  τα  έργα  αυτά  και  ότι

αναζητούνται  και  χρηματοδοτήσεις  για  κάποια  έργα,  είτε  για  να  συμπληρωθούν  τα  ποσά  ή  για

καινούργια έργα.  Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι  θα βρεθούν αυτές οι  χρηματοδοτήσεις ώστε να

προχωρήσουν μιας και υπάρχει και η διάθεση γι’ αυτό, να προχωρήσουνε. Δεν έχω κάτι άλλο να

επισημάνω, αυτά είναι τα θέματα νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές γιορτές, να είστε καλά με τις

οικογένειές σας, υγεία, αγάπη και καλή χρονιά να έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε πολύ την κ.  Ασημακοπούλου.  Είναι  και  γειτόνισσα και  είπε το

πρόβλημα αυτό που το έχουμε επισημάνει πολλές φορές εκεί, σε αυτό τον παραλιακό. Πραγματικά



είναι πολύ επικίνδυνο, το ξέρει και ο κ. Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Το

έχουμε συζητήσει και στην Αντιπεριφερειάρχη που έρχεται πολύ συχνά και το έχουμε επισημάνει.

Είναι πολύ σοβαρό πολύ εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Να δώσω τον λόγο στην κ. Ιατρίδου την Αλεξάνδρα.

ΙΑΤΡΙΔΟΥ: Γεια σας κι από εμένα, τις ευχές μου για τις γιορτές, με χαλάρωση, χαλαρότητα και υγεία

… αυτό χρειαζόμαστε μάλλον. Είναι τα θέματα τα ίδια όπως λέτε όλοι,  ύδρευση και δρόμοι αυτά

ήθελα να πω κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο και πάλι και όλους που

εσάς γι’ αυτά που κάνετε και εσάς κ. Θεριανέ, παρότι δεν σας ξέρω και όλους που φροντίζετε.

Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που ένας Δήμος, μια δημοτική … έχει κάνει τόσα πολλά. Υπάρχει

μεγάλο θέμα με αυτό με την ύδρευση, δεν ξέρω αν θα λυθεί ποτέ να σας πω την αλήθεια παρότι

υπάρχει πια ελπίδα. Από τις πολλές βλάβες εγώ θα μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο, το έχω πει και

στον κ. Ζορμπά, δυστυχώς τελευταία. Είχα πάρα πολύ χώμα, τόσο που μου έκανε μεγάλες βλάβες

και  σε όλους εδώ, εκτός από τον αέρα που έρχεται  συνέχεια όποτε γίνεται  βλάβη,  έχει  μεγάλο

πρόβλημα το δίκτυο και δεν ξέρω πως ποτέ αυτό που θα …το νερό που θα φέρουνε από την

Σαλαμίνα, από την ΕΥΔΑΠ, πως θα κυκλοφορήσει ποτέ, θα χρειαστούν πάρα πολλά χρήματα να

φτιαχτεί όλο το δίκτυο απ’ ότι ακούω και απ’ όλους τους άλλους εδώ και δύο χρόνια.  Επίσης οι

Σαλαμινιώτες, να το πω άλλη μια φορά, μου έχουν πει ότι η ποιότητα νερού από την ΕΥΔΑΠ δεν

είναι τόσο καλή στις περιοχές τους. Αυτό, οποιοσδήποτε όταν συνδεθούμε θα πρέπει να το κοιτάξει,

να το διασφαλίσει ότι θα είναι καλή η ποιότητα που έρχεται και όχι να το πληρώνουμε πιο ακριβά

ίσως και να είναι και χειρότερη η ποιότητα. Και μετά να έχουμε και διαρροές. Λοιπόν, τέλος πάντων

ας το αφήσουμε αυτό θέμα, ελπίζω να λυθούνε κάποια πράγματα με τις επισκευές του δικτύου. Το

άλλο θέμα είναι για την ασφάλεια των δρόμων, εγώ είχα ένα πάρα πολύ βαρύ τροχαίο, πρώτη φορά

στη ζωή μου εδώ πριν τέσσερα χρόνια. Εκεί που πέφτουνε πέτρες κάτω από το … στο Μαραθώνα,

ναι στα Βροχεία. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει μπει ακόμα το δίχτυ αυτό.

Εκεί  λοιπόν ακριβώς είχα ένα τροχαίο που ένας μπήκε μέσα στην δική μου λωρίδα και εάν το

παρατηρήσετε  κάθε  μέρα  συμβαίνει  αυτό,  που  δεν  το  είχα  παρατηρήσει  παλιά,  ενστικτωδώς

φαίνεται  πήγαινα  δεξιά,  γιατί  είμαι  43  χρόνια  …  οδηγώ.  Τέλος  πάντων,  κόντεψε  να  είναι

θανατηφόρο αυτό το ατύχημα, έχω ακόμα κινητικά θέματα λόγω αυτού και άλλα. Έχω ξαναπεί μετά

από αυτό το ατύχημα λοιπόν ότι θα ήταν καλό εκτός από το να φτιαχτούν οι δρόμοι, να μπουν

πεζοδρόμια  που  είπατε,  είναι  πολύ  καλά  και  στο  εξωτερικό  και  στην  Ελλάδα,  όπου  υπάρχουν

σήματα, που γράφουν ότι υπάρχει επικινδυνότητα στο δρόμο, προσέχετε, προσέχετε τους πεζούς ή

στο λιμάνι εγώ είχα πει,  αν αυτό είναι θέμα του λιμεναρχείου δεν ξέρω. Ή είναι δυσφήμηση το

θεωρείται να μπει πινακίδα όσοι έρχονται, να προσέχουν πως οδηγούν στην Αίγινα. Εγώ δηλαδή τα

πρώτα δύο χρόνια μετά το τροχαίο μου δεν κατέβαινα στην πόλη, φοβόμουν τις γιορτές αυτούς που

έρχονταν, τους επισκέπτες, διότι οδηγούν όπως  και οι τουρίστες βέβαια του εξωτερικού που δεν

ξέρουν και τα νεαρά παιδιά οδηγούν επικίνδυνα. Εάν μπει, πιστεύω θα είναι αποτελεσματικό, αν

μπουν  σήματα,  εδώ,  παιδιά  υπάρχει  επικινδυνότητα.  Εντάξει,  προσέχετε  σε  αυτή  την  στροφή,

προσέχετε τους πεζούς, είναι κι αυτό αποτελεσματικό τόσο από το να φτιαχτούν πεζοδρόμια, σε



πολλά σημαία μάλλον δεν χωράνε να φτιαχτούν. Αυτό, και επίσης μετά ελπίζω να φτιαχτούν και

κάποιοι δρόμοι όπου έχουμε … χωματόδρομους και πέτρες. Αυτά. Ευχαριστώ για το χρόνο που

μου δώσατε, τις ευχές μου και πάλι. Γεια σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Κύριε Δήμαρχε έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία,  ευχαριστώ  Πρόεδρε.  Να  ξεκινήσω  με  τον  κ.  Κουκούλη  και  την  κ.

Ασημακοπούλου μαζί για το θέμα που έθεσαν για την Στρατηγού Πετρίτη. Έχουμε προμηθευτεί τα

απαραίτητα υλικά για την αντικατάσταση του δικτύου από την περιοχή της διασταύρωσης στο Δανάη

μέχρι  και  την  … εδώ  που  έρχεται  στην  οδό  Λεούση.  Και  με  τον  Αντιδήμαρχο  της  υπηρεσίας

ύδρευσης  τον  κ.  Αντώνη  Μούρτζη  και  με  τους  τεχνικούς  το  σχεδιάζουμε  αυτό,  να  δούμε  πως

μπορούμε να το ξεκινήσουμε και πότε. Σε αυτό που είπε και η κ. Ιατρίδου δεν χρειάζεται να έχεις

πολεοδομικό σχέδιο για να αντικαταστήσεις τις σωληνώσεις.  Μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω ότι

έχουμε κάνει μία συζήτηση, έχουμε ξεκινήσει επαφές με την ΕΥΔΑΠ, με τους τεχνικούς και με τον

προϊστάμενο  δικτύου  ύδρευσης  της  ΕΥΔΑΠ  όπου  τους  έχουμε  αποστείλει  μία  πρόσκληση  να

επισκεφτούν το νησί, τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, τις δεξαμενές, τα δικλειδοστάσια, να δούμε λίγο

το δίκτυο,  να χαρτογραφηθεί  και  ίσως μπορέσουμε,  μαζέψουμε να μου επιτρέψετε για  το ρήμα

κάποιες βλάβες, διότι μπορεί  να διορθωθούν με μικρές διορθώσεις. Θεωρώ ότι έχουν την εμπειρία

και την τεχνογνωσία και μπορούν να μας την προσφέρουν. Έχουμε προβλέψει και μία δαπάνη όσον

αφορά  τις υπηρεσίες τους.  Όσον αφορά αυτό που είπε ο φίλος ο Δημήτρης ο Κουκούλης στον

βρεφονηπιακό  σταθμό  και  την  προσβασιμότητα,  έχουμε  επισκεφτεί  το  χώρο  μαζί  με  τον

Αντιδήμαρχο  και  με  τους  τεχνίτες  της  τεχνικής  μας  υπηρεσίας.  Θέλουμε  να  αποκαταστήσουμε

αρκετά το οδικό δίκτυο και μάλιστα με παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε πιο

ομαλό τον δρόμο έτσι ώστε να μπορεί η προσβασιμότητα  να είναι πιο εύκολη. Όσον αφορά για την

στένωση εκεί  του δρόμου που υπάρχει,  είναι  έτσι  όπως το λέει.  Εμείς έχουμε  προβλέψει  στον

προϋπολογισμό μας να αποκτήσουμε κάποιους χώρους γης, όμως εκεί έχουμε πολλές διαφορετικές

ιδιοκτησίες και ίσως αυτό παρουσιάσει μία δυσκολία στο πώς ο καθένας θα συμφωνήσει στο να

παραχωρήσει ή να πωλήσει, άμα θέλετε καλύτερα,  ένα τμήμα της ιδιοκτησίας του. Παρόλα αυτά

εμείς το έχουμε προβλέψει.  Πιστεύω όμως με αυτές τις  παρεμβάσεις που έχουμε σχεδιάσει  να

βελτιώσουμε λίγοι την προσβασιμότητα και την ασφάλεια φυσικά. Στον φωτισμό που είπε η κ. Ράνια

στο σημείο εκείνο ναι όντως υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια έχουμε ενισχύσει εκεί λίγο το δίκτυό μας και

θα το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο με μεγαλύτερους λαμπτήρες φωτισμού, αλλά θέλει να γίνει

μια  επέκταση  εκεί  οπωσδήποτε.  Σχετικά  με  τα  Βροχεία,  πραγματικά  αυτό  το  πρόβλημα  με  τις

κατολισθήσεις όπως σας είπα έχουμε ορίσει, μάλλον έχουμε συμβασιοποιήσει με τον ανάδοχο να

ξεκινήσει και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Δεν υπάρχει άλλος, έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι να

συμπληρώσουν κάτι που ίσως δεν τους απαντήθηκε ή να κάνουν κάποια νέα ερώτηση;  Εγώ θα

ήθελα να πω  δυο λόγια  γιατί αναφέρθηκε πολύ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Την περίοδο που

διανύουμε  γίνονται πάρα πολλά πράγματα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ξεχωριστά από το

λιμάνι της Αγ. Μαρίνας και της Πέρδικας τα οποία είναι στην κατασκευή τους από την Περιφέρεια



Αττικής, και να ευχαριστήσουμε κιόλας την Περιφέρεια  είναι το λιμάνι… η πλατεία Γιαννούλη στη

Σουβάλα που είναι αναπλάθεται. Θα ξεκινήσει το νέο έτος η κατασκευή – επισκευή της προβλήτας

στο Μαραθώνα  η  οποία  έχει  υποστεί  ζημιές  από τις  θαλασσοταραχές.  Έχουνε  παρθεί  όλες  οι

εγκρίσεις  οι  απαραίτητες.  Επίσης  είναι  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  στην  Περιφέρεια  Αττικής  η

αλλαγή των πλωτών στο λιμάνι της Αίγινας, λόγω της παλαιότητάς τους και από τις θαλασσοταραχές

έχουν πάθει μεγάλες ζημιές και αυτές. Συγχρόνως κάνουμε επισκευές και συντηρήσεις σε όλες τις

υποδομές του Λιμενικού Ταμείου. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα αυτό τον καιρό. Πάρα πολλές

εργασίες και εγώ μέσα από εδώ αυτό που πρέπει να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους ανθρώπους

που εργάζονται στο Λιμενικό Ταμείο. Τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους, όλους αυτούς που είναι

δίπλα μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όπως και ο Δήμαρχος με τους

υπαλλήλους του Δήμου,  με τους εργάτες,  όλους τους ανθρώπους αυτούς που βοηθούν για  να

γίνουν όλα αυτά τα πράγματα.  Γιατί  αν δεν κάνουμε εμείς,  δεν βάλουμε το χέρι  μας σε πολλά

πράγματα και με δικά μας μέσα θα μείνουμε πίσω. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάθε μέρα και να

αγωνιζόμαστε για να γίνουν πράγματα στο νησί. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην

αγαπάει το νησί αυτό. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να ασχολούμαστε γι’ αυτό το πράγμα.

Είναι μόνο αυτός ο λόγος, κανένας άλλος. Και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να καλυτερεύσει η ζωή

μας και των παιδιών μας. Εγώ αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την συμμετοχή

σας, να έχετε καλές γιορτές.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ  από  τη  μεριά  μου  θέλω  να  ευχαριστήσω όλους  τους  συνεργάτες  μου  που

είμαστε  στην  ομάδα,  καθώς  επίσης  και  τους  υπαλλήλους  Πρόεδρε,  όπως  κι  εσύ  ανέφερες.

Ειδικότερα για την κατανόηση που δείχνουν στο πρόσωπό μου αλλά και στους συνεργάτες μου,

διότι  χωρίς  αυτή  την  κατανόηση  αισθάνομαι  πολλές  φορές  δηλαδή  ότι  …  και  τους  πιέζω  και

ξεπερνούν τον εαυτό τους και γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι κι ένας λόγος όπου έχουμε φτάσει στα καλά

σημεία όπως είπαν και προηγουμένως τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης. Θα ήθελα να τους

ευχαριστήσω από καρδιάς, πραγματικά. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που δεν είπα πριν, ότι ο

Δήμος σχεδιάζει να υποβάλει ένα σχέδιο πρότασης για να γίνει η εκπόνηση μιας μελέτης για την

απαλλοτρίωση  των  κοινόχρηστων  χώρων.  Είναι  ένα  πρόγραμμα  απ’  το  Πράσινο  Ταμείο.  Θα

συμμετέχουμε σε αυτή την πρόσκληση έτσι ώστε να εκπονηθεί η μελέτη για τους απαιτούμενους

κοινόχρηστους χώρους, οι  οποίοι  θα πρέπει να απαλλοτριωθούν και θα ενταχθούν σε επόμενο

πρόγραμμα, πιστεύω πάλι από το Πράσινο Ταμείο, έτσι ώστε αυτοί οι χώροι, που θα έχουν ένα

κοινόχρηστο χαρακτήρα, να αποκτηθούν από τον Δήμο και να το απολαμβάνουν οι πολίτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Να συμπληρώσω, ότι ξεκίνησε χτες η θωράκιση μόλου στη Σουβάλα από ΠΔΕ,

επίσης μόλις τελειώσει αυτό θα πάει στη θωράκιση μόλου στον αλιευτικό του Λεοντίου και μετά άλλη

εταιρεία στον εμπορικό λιμένα του Λεοντίου θα φτιάξει τις αναδομές του μόλου. Ορίστε κ. Ιατρίδου.

ΙΑΤΡΙΔΟΥ: Ξέχασα κάτι που είναι βασικό. Ξέρετε το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ. Δεν είναι μόνο στην

Αίγινα, είναι και στην Αθήνα, σε πολλά μέρη στην Ελλάδα έχουν από έξι ταχυδρόμους, έχουν μείνει

με  έναν.   … Σας  το  έχουν  πει  το  πρόβλημα  από ότι  κατάλαβα  … του  ταχυδρομείου  στον  κ.

Δήμαρχο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε κάτι και εσείς γι’ αυτό.  Οι λογαριασμοί μου έρχονται



αργά, πληρώνω τόκους, πάω και ψάχνω τους διανομείς, δεν ξέρω τι γνωρίζετε γι’ αυτό ή τι μπορεί

να γίνει και μπράβο που βγάλατε κάποιους τόκους που οι λογαριασμοί νερού που ήρθαν αργά.

Επίσης μπράβο, ξέχασα να σας πω για τους Σαλαμινομάχους που είπατε πριν που θα αναδείξετε το

μέρος. Αυτά τα δύο πράγματα είχα να συμπληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε την κ. Ιατρίδου. Ορίστε κ. Ασημακοπούλου. Στο μικρόφωνο μόνο. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω τώρα παρεμπιπτόντως τώρα που μιλάμε και για

το  ταχυδρομείο.  Προχωρεί  η  υλοποίηση  της  ονοματοδοσίας  που  είχαμε  συζητήσει  και  πέρυσι;

Σχετικά  με  το  ότι  έχουμε  δρόμους  που  δεν  έχουν  ονόματα,  δεν  έχουν  αριθμούς,  χάνονται  τα

πράγματα  που  δεν  έρχονται  ,  δεν  φτάνουν  ποτέ  κλπ.  Είχα  διαβάσει  ότι  έχουν  εγκριθεί.  Αλλά

προχωρεί ως προς τις ταμπέλες και όλα αυτά τα σχετικά; Αυτό ήθελα να ξέρω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, επειδή το έχουν θίξει πάρα πολύ το θέμα και πολίτες αλλά και

Δημοτικοί  Σύμβουλοι  και  της  συμπολίτευσης  αλλά  και  της  αντιπολίτευσης,  έχουμε  κάνει  μία

παρέμβαση στα ταχυδρομεία όσον αφορά με τους ταχυδρόμους. Ξεκίνησε μια αλληλογραφία με το

γραφείο  Δημάρχου  από εδώ  δηλαδή  και   ενισχύθηκε   η  υπηρεσία  με  νέους   συμβασιούχους

ταχυδρόμους. Αυτό όμως το πρόβλημα επανήλθε και πραγματικά και εμάς μας ανησυχεί γιατί είναι

πάρα πολύς κόσμος ο οποίος δεν λαμβάνει αυτή την αλληλογραφία.  Θα επανέλθουμε καλές μου

κυρίες  και  στα  ΕΛΤΑ  πάλι  με  όχληση.  Να  σας  πω  επίσης   μια  είδηση  που  αφορά  τους

εμπλεκόμενους στα τουριστικά θέματα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα Leader που αφορά την  αλιεία αλλά

συμπεριλαμβάνει και προτάσεις που αφορούν καταλύματα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα έληξε 13

Δεκεμβρίου.  Τόσο  με  παρεμβάσεις  του  Προέδρου  της  Επαγγελματικής  και  συνεργάτη  του  κ.

Σκαλτσιώτη,  όσο  από εμάς  εδώ από το  Δήμο,  αλλά  και  με  παρέμβαση,   του  κ.  Κατσαφάδου,

πληροφορήθηκα σήμερα ότι το  Leader αυτό θα πάρει  άλλο ένα μήνα παράταση. Αυτή όμως θα

είναι η τελευταία παράταση, οπότε να ενημερώσουνε τα μέλη τους, τόσο η Ένωση Ξενοδόχων ή η

Ένωση  των  τουριστικών  καταλυμάτων  ή  και  η  Επαγγελματική  Ένωση  να  καταρτίσουν  τους

φακέλους υποβολής για την χρηματοδότηση από το Leader. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Κύριε Καραγιάννη θέλετε το λόγο; 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  Χρόνια πολλά κι  από μένα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη που

βρίσκονται στη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης για το χρόνο που ασχολήθηκαν για τα

προβλήματα του Δήμου της Αίγινας. Θα ήθελα να πω ότι οι προσπάθειες είναι πολύ μεγάλες, είναι

ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο  θα υλοποιηθεί αν όχι 100% σε ένα μεγάλο μέρος. Θα ήθελα να

ευχαριστήσω καταρχήν την προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας και όλους εδώ πέρα. Η τεχνική

υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, παρόλα αυτά προσπαθούνε, προσπαθούμε όλοι και έχουμε μια

πολύ καλή και άριστη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων οι οποίοι με τα τεχνικά τους

προγράμματα κι αυτοί και με τα προβλήματα που ακούνε ο καθένας από το μέρος του, κατέθεσαν τα

προγράμματα και κάποια, δεν μπορώ να πω όλα, θα υλοποιηθούν από τα αιτήματά τους. Θα ήθελα

να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του Δήμου, όπου κι αν είναι, θέλετε είναι εδώ στα γραφεία

που λέμε στα διοικητικά,  στα συνεργεία,  σε όλα και  να πω πως η Αίγινα έχει  αλλάξει  προς το

καλύτερο πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα, να έχουμε υγεία, να έχουμε καλές



γιορτές και θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλους όσοι ασχολούνται με το νησί της Αίγινας και

θέλουν το καλό της όπως κι εμείς που ο λαός της Αίγινας μας έβαλε σε αυτές τις θέσεις. Ευχαριστώ

πολύ, να έχουμε καλές γιορτές και να έχουμε μια καλή, υγιή και δημιουργική χρονιά. Καλό βράδυ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.: Ευχαριστούμε  τον  κ.  Καραγιάννη τον  Αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών.  Θα

ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχηθώ κι εγώ καλές γιορτές, χρόνια πολλά με υγεία και

εύχομαι το 2022 να είναι καλύτερο και να φύγει αυτός ο κακός εχθρός που μας έχει προσβάλει. Να

σας πω καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Καλό βράδυ.    
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