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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ         
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
 

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 11ησ /2017 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
13ο Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ:   
χετικά με την ολοκληρωμζνη διαχείριςη απορριμμάτων και τον περιφερειακό ςχεδιαςμό 

 
Αριθμόσ Απόφαςησ 145/2017 

 
Α. Σιμερα, τθν 3θ του μθνόσ Λουλίου ζτουσ 2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 19:30, το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια Συνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ Λυκείου 
Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 5597/29.06.2017 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό Σφμβουλο και ςτο Διμαρχο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα.  
 
Β. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) Συμβοφλων ιταν είκοςι (20) παρόντεσ κι επτά (7) 
απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ – Ρρόεδροσ Μπουρίκασ Γεϊργιοσ – Αντιδιμαρχοσ  

Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ - Αντιπρόεδροσ Μιτςου Κυριακι  

Αγρίμθσ Ραναγιϊτθσ - Γραμματζασ Κοτςοβοφ Μαρία 

Αντωνόπουλοσ Λωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ 

Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ – Αντιδιμαρχοσ Γανϊςθσ Λωςιφ 

Φωςτίνθ – Ρουλι Καλλιόπθ - Αντιδιμαρχοσ Μαχαίρασ Εμμανουιλ 

Ράλλθσ Λωάννθσ Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 

Δθμαράκθσ Λωάννθσ  

οφςςθσ Λωάννθσ  

Αποςτόλου Ραναγιϊτθσ  

Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι  

Σαράντοσ Χριςτοσ  

Λαδάσ Απόςτολοσ  

Στρίγκου – Φωςτίνθ Άννα  

Γεωργόπουλοσ Λωάννθσ  

Γκαμίλθ – Σιάνα Ελζνθ  

Λάμπρου Αναςτάςιοσ  

Κρθτςωτάκθσ Λωάννθσ  

Νόνθσ Βαςίλειοσ  

Τόκασ Αναςτάςιοσ  
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Στθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ Σφυρισ, ο οποίοσ 
παρζςτθ. 
 
Ρροςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. 
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Λ. Κοντοβράκθσ, Ρορτοχελίου, κ. Εμμ. Τριγκάκθσ, των Τοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. Σπανόσ, Θλιοκάςτρου, κ. Α. Στάκθσ, Κερμθςίασ, κ. Ρ. 
Σαραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Ρ. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Κεοδϊρου. Ραρζςτθςαν όλοι 
πλθν των Ρροζδρων τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ, κ. Χρ. Δάγκλθ και τθσ Τ.Κ. Φοφρνων, κ. Κων/νασ 
Κεοδϊρου. 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθ και θ υπάλλθλοσ του Διμου Ερμιονίδασ, Χ. Ραπαςπφρου, για 
τθν τιρθςθ των πρόχειρων πρακτικϊν. Επίςθσ, ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Γ. Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Τα μζλθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κλικθκαν να ςυηθτιςουν και να εγκρίνουν το Σχζδιο 
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ (άρκρου 100 Ν. 3852/2010) μεταξφ του Ρεριφερειακοφ 
Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου για το ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με ΣΔΛΤ (Συμπράξεισ Δθμοςίου – Λδιωτικοφ Τομζα)» (υλοποίθςθ 
μζςω Σ.Δ.Λ.Τ. 3389/2005) 
 
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. ζδωςε καταρχάσ το λόγο ςτο Διμαρχο, κ. Δθμιτριο Σφυρι. 
  
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Σασ ζχω μοιράςει μια προγραμματικι ςφμβαςθ, τθν οποία τθν ζχετε πάρει και τθν ζχετε 
μελετιςει. Κζλετε να τθ διαβάςουμε;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Πχι όλθ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Εντάξει, υπάρχει μία προγραμματικι ςφμβαςθ, αν τθν ζχετε διαβάςει, δεν ζχω να πω κάτι 
παραπάνω. Αυτό που ζχω να πω μόνο είναι ότι αυτι θ προγραμματικι ςφμβαςθ αναφζρει 
οριςμζνα πράγματα και ςτθν ουςία εκχωρεί αρμοδιότθτεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και 
κατ’ επζκταςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων ςτθν Ρεριφζρεια. Και κατ’ 
επζκταςθ, αν τθ διαβάςατε καλά, ςε ζνα ςυλλογικό όργανο που αυτό κα διαχειρίηεται 
γενικότερα ακόμα και τθν τιμολογιακι πολιτικι που δεν εμφανίηεται εκεί. Δθλαδι δεν 
υπάρχει μία μελζτθ που να μπορεί να ςυνάδει με τα ανταποδοτικά. Το λζω αυτό, γιατί κα 
είναι υποχρεωμζνοσ ο ΦΟΔΣΑ να ειςπράττει και να αποδίδει τα χριματα ςτθν Ρεριφζρεια 
και ςτθν ΤΕΝΑ. 
Εγϊ αυτό που ζχω να πω όμωσ είναι ότι εμείσ είχαμε ψθφίςει ζνα τοπικό ςχζδιο 
διαχείριςθσ, ζτυχε καλισ αποδοχισ που μπικε μζςα και ψθφίςτθκε ςτον Ρεριφερειακό 
ςχεδιαςμό που ψιφιςε ο ΦΟΔΣΑ, με τθ διαφορά ότι το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο κατζλθξε 
ςε δφο ΣΜΑ (Στακμοφσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων), δθλαδι ζνα ςτθν Κίο και ζνα ςτθν 
Κόρινκο, εκτόσ από τισ τρεισ μονάδεσ διαχείριςθσ και άφθςε βζβαια το περικϊριο, ςτο 
Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων να φτιάξει και άλλουσ ΣΜΑ, με τθ διαφορά ότι δεν 
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κα είναι χρθματοδοτοφμενοι. Δθλαδι δεν κα τουσ φτιάξει θ εταιρεία που αναλαμβάνει το 
ζργο. 
Εγϊ αυτό ικελα να πω, ασ τοποκετθκείτε ςε αυτό που ζχετε διαβάςει κατά πόςο καλφπτει ι 
τι ζχετε και εγϊ ςτθ δευτερολογία κα πω τθν άποψι μου, αυτι που κα κατακζςω, αν 
ςυμφωνιςουμε, ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, μιασ και κα ςυηθτιςουμε 
δθλαδι τθν προγραμματικι ςφμβαςθ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Ο κ. Γεωργόπουλοσ ζχει το λόγο. 

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα»:  
Ικελα να ρωτιςω γιατί αυτι θ Ρρογραμματικι Σφμβαςθ γίνεται μεταξφ του Φορζα 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων και τθσ Ρεριφζρειασ. Εμείσ ωσ Διμοσ πϊσ εμπλεκόμαςτε ςε 
αυτό; Δθλαδι αφοφ ο φορζασ για να δϊςουμε ςτουσ εννζα τθ ςυγκατάκεςι μασ εδϊ, ποιοι 
είναι …..  Αυτό είναι το ζνα. 
Το άλλο είναι ότι εάν θ Ρρογραμματικι Σφμβαςθ δεν ψθφιςτεί, υπάρχει άλλθ εναλλακτικι 
λφςθ, για να διαχειριςτεί αυτό το κζμα, μζχρι να λειτουργιςει το εργοςτάςιο νομίηω ςτθ 
Μεγαλόπολθ.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Είναι τρία, δεν είναι ζνα, αναφζρεται.  

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα»:  
Αυτι θ ςφμβαςθ, αν κατάλαβα καλά εδϊ πζρα, είναι μζχρι να λειτουργιςουν τα 
εργοςτάςια, ζτςι δεν είναι; Κατάλαβα καλά;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Είναι μετά, αφοφ λειτουργιςουν.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Μζχρι να γίνουν και αφοφ λειτουργιςουν, εφόςον δεν είναι πιςτοποιθμζνοσ ο Φορζασ 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων για να μπορζςει …  

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα»:  
.. ςτο ΣΔΛΤ  (Ομιλία χωρίς μικρόφωνο) 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Αυτό δεν μασ ενδιαφζρει. Το ΣΔΛΤ ζχει περάςει ζτςι κι αλλιϊσ ςτον Ρεριφερειακό ςχεδιαςμό. 
Εμείσ ζχουμε ψθφίςει υπζρ του ΣΔΛΤ και ςαν Φορζασ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων και 
αναφζρεται και ςτον τοπικό ςχεδιαςμό το δικό μασ. 

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα»:  
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Ζχει ςχζςθ αυτό με τισ εγκρίςεισ που περιμζνουμε για το Ρράςινο ςθμείο του Διμου, για τα 
κζματα αυτά; Δθλαδι μιπωσ κακυςτεροφν κάποια κζματα τζτοια, που πρζπει να εγκρικοφν; 
Τι γίνεται ςε αυτό το κομμάτι;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Ο κ. Λάμπρου ζχει το λόγο για ερϊτθςθ. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Ικελα να κάνω μια ερϊτθςθ ςτον κ. Διμαρχο. Βαςικά, με βάςθ αυτά που ζχουμε 
παρακολουκιςει και από τισ ενθμερϊςεισ που μασ κάνει ο κ. Διμαρχοσ και από τθν 
τθλεόραςθ, από τισ ςυνεδριάςεισ του ΦΟΔΣΑ, υπάρχει το κζμα το εξισ: Πτι κάποιοι 
Διμαρχοι ι κάποιοι Διμοι αμφιςβθτοφν μζχρι και πρόςφατα τθν ζγκριςθ αυτισ τθσ 
προγραμματικισ ςφμβαςθσ. Είναι ποια εικόνα για τθν ….. των άλλων Διμων, ποια λφςθ. 
Εμείσ ζχουμε και άλλθ πρόταςθ, που ςυμπεριλαμβάνει και αυτι, αλλά ζχουμε και δικιά μασ 
πρόταςθ, όπωσ ζχουμε πει.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Εμείσ ςαν Διμοσ δθλαδι. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Απλϊσ λζω ότι ζχουμε τουσ δθμότεσ που διαφωνοφν. Τι εικόνα ζχουμε, εάν ψθφιςτεί από 
τουσ άλλουσ Διμουσ, αυτό είναι το βαςικό και από κει και πζρα, ζχουμε και το εξισ: Αυτό το 
πρόβλθμα τθσ εναλλακτικισ λφςθσ των άλλων Διμων, είναι ότι υπάρχει μια μεγάλθ 
κακυςτζρθςθ, το λζω ςαν …….  διότι ζτςι μου ακοφγεται ςτθν τθλεόραςθ, ότι δεν υπάρχει 
αυτι τθ ςτιγμι θ άλλθ πρόταςθ, που δθμιουργεί πρόβλθμα δθλαδι ότι δεν μπορεί να γίνει 
ΧΥΤΥ, ζτςι ϊςτε ςτθν εναλλακτικι λφςθ, για να υπάρξει χϊροσ υγειονομικισ ταφισ 
υπολειμμάτων, ακυρϊνονται όλεσ αυτζσ οι προτάςεισ των άλλων Διμων για ενοποίθςθ. 
Αυτι ακριβϊσ είναι θ πλευρά τθσ Ρεριφζρειασ ςτουσ άλλουσ Διμουσ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Κφριε Τόκα, ζχετε το λόγο. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Κα πω δυο πράγματα, ζτςι να ενθμερωκεί ο κόςμοσ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Ερωτιςεισ. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Αυτό δεν το φζρνει θ Δθμοτικι αρχι, αυτό είναι προγραμματικι ςφμβαςθ του ΦΟΔΣΑ με 
τθν Ρεριφζρεια. Αυτι είναι τοποκζτθςθ… πϊσ το φζρνετε το κζμα;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
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Εμείσ το βάηουμε κζμα, δεν ζχει ςθμαςία. Εδϊ ζγινε ερϊτθςθ, αλλά εν πάςθ περιπτϊςει, 
ςυνεχίςτε, κφριε Τόκα. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Κατ’ αρχιν, ζφταςε ςτο ςθμείο θ κυβζρνθςθ να λζει: Ι αποφαςίηετε εςείσ ι αποφαςίηουμε 
εμείσ. Δθλαδι ο ΦΟΔΣΑ ιταν ο αρμόδιοσ φορζασ για να μπορζςει να προχωριςει ςτθ 
ςφμβαςθ υλοποίθςθσ, ςτθν προγραμματικι ςφμβαςθ με τθν Ρεριφζρεια και να προχωριςει 
το ζργο το γνωςτό με τθν ΤΕΝΑ και λοιπά. Αυτι τθ ςτιγμι ςτον ορίηοντα δεν υπάρχει άλλθ 
λφςθ. Αυτό που ηιςαμε τα τελευταία χρόνια με τισ χωματερζσ, με τα ςκουπίδια ςτουσ 
δρόμουσ και όλα αυτά, φαίνεται να οδθγεί να το ςυηθτιςουμε. Μπορεί θ κυβζρνθςθ να 
διαχειριηόταν ςτθν αρχι άλλα πράγματα, αλλά ςτθν πορεία είδε ότι δεν υπάρχουν άλλεσ 
προτάςεισ, άλλεσ ιδζεσ, δεν ζτρεξε το κζμα και νομίηω ότι ςτθν πορεία…. ψιφιςθ των 
ανακεωρθμζνων ΡΕΔ.  
Μζςα ςτθ ςυνεδρίαςθ του ΦΟΔΣΑ του Απριλίου, υπιρχαν παρελκυςτικζσ πολιτικζσ των 
Δθμάρχων που εναντιϊκθκαν ςτο να γίνει ι να μθ γίνει προγραμματικι ςφμβαςθ. Εντζλει, οι 
Διμαρχοι τι κζλουν να γίνει; Κζλουν τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ι δεν κζλουν τθν 
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ; Κζλουν να παραμζνουν τα ςκουπίδια και να ςυνεχίηεται αυτι θ 
κατάςταςθ ι κζλουν κάτι διαφορετικό;  
Αυτό, Διμαρχε, επειδι ταχκικατε με το μζροσ των Δθμάρχων που δεν ικελαν τθν κεντρικι 
διαχείριςθ, τθν προγραμματικι ςφμβαςθ του ΦΟΔΣΑ…  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Δεν κζλαμε τθν κεντρικι διαχείριςθ;  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Δεν κζλατε τθν προγραμματικι ςφμβαςθ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Εςείσ είςαςτε υπζρ τθσ προγραμματικισ;  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Βεβαίωσ είμαι υπζρ τθσ προγραμματικισ, γιατί είναι θ μοναδικι λφςθ αυτι τθ ςτιγμι για να 
δϊςει λφςθ ςτο πρόβλθμα των απορριμμάτων τθσ Ρελοποννιςου. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Και πιςτεφετε ότι κα κλείςουν χωματερζσ; Στουσ άλλουσ Διμουσ γιατί εμείσ δεν ζχουμε 
ανοικτζσ.  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Δεν ξζρω, εγϊ ξζρω αυτό που βιϊςαμε τα τελευταία χρόνια και θ μόνθ λφςθ είναι αυτι. Ροφ 
κα πάμε εμείσ τα ςκουπίδια μασ; Σε ποιουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ δθλαδι; Ζχει λυκεί 
το κζμα;  
Υπιρχε μία πρωτοβουλία των Δθμάρχων, να βρεκοφν τισ τελευταίεσ θμζρεσ για να δουν τθν 
αντιμετϊπιςθ, πϊσ κα αντιδράςουν ςτθν πολιτικι αυτι, ςτθν προοπτικι αυτι. Δεν 
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βρζκθκαν οι Διμαρχοι. Είδατε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει. Μπορείτε να μασ ενθμερϊςετε 
για το κζμα; Αυτά είναι τα κζματα που πρζπει να μασ ενθμερϊςετε. Γιατί εςείσ αντιδράςατε 
ςτθν προγραμματικι ςφμβαςθ;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Τα ξζρετε από τθν κυβζρνθςθ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Υπάρχει κάποιοσ άλλοσ που κζλει το λόγο; Ο κ. Δθμαράκθσ ζχει το λόγο. 

 
Ιωάννησ Δημαράκησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  
Ρράγματι, ζχουμε ακοφςει ότι αντιδροφν οι Διμαρχοι των μεγάλων πόλεων τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου και το πρόβλθμα προφανϊσ είναι θ τιμι που κα πλθρϊςουν οι Διμοι, κατ’ 
επζκταςθ οι δθμότεσ για τθ διαχείριςθ αυτι που ετοιμάηει θ Ρεριφζρεια. 
Εδϊ, κφριε Διμαρχε, μασ ςτείλατε μία προγραμματικι ςφμβαςθ θ οποία δεν αναφζρει 
πουκενά τιμι. Στθν τελευταία ςελίδα μάλιςτα ζχει ζνα παράρτθμα που λζει να γίνει 
περιγραφι του ζργου από τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. Αυτό δεν μασ το ςτείλατε για να 
μποροφμε να κρίνουμε.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Δεν υπάρχει. 

 
Ιωάννησ Δημαράκησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  
Για τθν τιμι, ζχουμε ακοφςει τιμζσ από διάφορουσ Δθμάρχουσ, λζνε διάφορα, κα κζλαμε 
όμωσ να μασ πείτε ποια κα είναι θ τιμι, τι κα ςτοιχίηει ςτο Διμο Ερμιονίδασ ςυγκεκριμζνα, 
ςτο δικό μασ Διμο, εάν αποφαςίςουμε και δεχκοφμε αυτι τθ ςφμβαςθ και μποφμε ςτο 
πρόγραμμα αυτό που ετοιμάηει θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου που ζχετε ςτείλει. Κα 
τοποκετθκϊ μετά ςτο κζμα.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Υπάρχει κάποιοσ άλλοσ για ερωτιςεισ; Δεν υπάρχει. Ο κ. Διμαρχοσ ζχει το λόγο. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Μιασ και ιμουνα και ςτθ ςφςκεψθ των Δθμάρχων, τϊρα αυτό το ξζρει ο κ. Τόκασ, ςτθ 
ςφςκεψθ των Δθμάρχων που ιταν εκτόσ ΦΟΔΣΑ. Ο κ. Τόκασ τα μακαίνει από τθν κυβζρνθςθ.  
Λζω λοιπόν, πρϊτον, γιατί κακυςτεροφν οι αδειοδοτιςεισ: Ππωσ ξζρετε, είμαςτε ο πρϊτοσ 
Διμοσ που κατζκεςε τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ. Ο πρϊτοσ! Ιταν το Νοζμβριο του 2015 που 
κατακζςαμε ςχζδιο. Ιμαςταν ο πρϊτοσ Διμοσ που κατακζςαμε τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ. 
Ο κ. Ραςιαλισ είναι εδϊ για να το βεβαιϊςει. 
Λοιπόν, εάν κυμόμαςτε ςτο τοπικό ςχζδιο, μιασ και είπε ο κ. Τόκασ ο Διμαρχοσ -λζει- είναι 
εναντίον τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Κακόλου! Ιμουν υπζρ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ. Και ιμουν υπζρ γιατί αυτό μεταφράηεται και ςτο τοπικό ςχζδιο, αλλά 
μεταφράηεται και ςτθ λογικι ότι για να υπάρξει λφςθ, εκτόσ από τθ μεταβατικι, κα πρζπει 
να υπάρξει και ολοκλθρωμζνθ. Δεν κα το αναλφςω παραπάνω, μόνο κα ςασ πω το εξισ: Πτι 
εάν δεν υπάρξει τελικόσ αποδζκτθσ του υπολείμματοσ, δεν μπορεί να γίνει ολοκλθρωμζνθ 
διαχείριςθ. 
Οι αδειοδοτιςεισ ζχουν ςχζςθ και κα ςασ πω γιατί ζχουν ςχζςθ: Ζχουν ςχζςθ διότι ςαν 
Διμοσ που ζχουμε ξεκινιςει τθ μεταβατικι διαχείριςθ, ςτθ ςυγκζντρωςθ που ανζφερε ο κ. 
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Τόκασ, υπάρχει ζνα φυλλάδιο του ΦΟΔΣΑ που αναφζρει τουσ Διμουσ, τι ζχουν κάνει μζχρι 
ςιμερα και ςασ πλθροφορϊ ότι τθ διαλογι ςτθν πθγι, όπωσ γίνεται με τα εμπόδια που 
ζχουμε χωρίσ κανζνα ευρϊ επιχοριγθςθσ, ςασ πλθροφορϊ ότι άλλοι Διμοι ζχουν πάρει και 
χριματα αρκετά, ακόμα και για τθν προμικεια μθχανθμάτων, που εμείσ δεν ζχουμε 
απολφτωσ τίποτα, οφτε κάδο δεν ζχουμε πάρει, εάν εξαιρζςουμε αυτοφσ τθσ ανακφκλωςθσ, 
επειδι ανεβάςαμε το ποςοςτό τθσ ανακφκλωςθσ.  
Εκεί λοιπόν, εμφανίηεται ότι ο Διμοσ Ερμιονίδασ είναι ο μόνοσ που κάνει διαλογι ςτθν 
πθγι. Είναι από τουσ λίγουσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ ςασ είπα και τθν άλλθ φορά, πιγαν ςτθ 
διαλογι ςτθν πθγι όςοι είχαν μπει ςε πρόγραμμα επιχοριγθςθσ. Δθλαδι: Εκάλθ, Κθφιςιά, 
Νάξοσ και λοιπά, δεν κάνουν διαλογι ςτθν πθγι, ζκαναν όςο ζπαιρναν τα λεφτά από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Εμείσ ξεκινιςαμε δειλά – δειλά με τα ςκουπίδια κάτω, χωρίσ να 
ανοίξουμε χωματερζσ και δεν κατάλαβα τι εννοοφςε ο κ. Τόκασ όταν ζλεγε ότι «επιτζλουσ, 
δεν κα ζχουμε χωματερζσ». Μα, δεν ζχουμε χωματερζσ! Είμαςτε ο μόνοσ Διμοσ που δεν 
ζχουμε χωματερζσ. Οι αδειοδοτιςεισ ζχουν ςίγουρα ….   ςασ το λζω. 
Λοιπόν, μπαίνεισ το επίπεδο: «Ι ψθφίηετε τθν προγραμματικι για να ςασ υπογράψω τθν 
αδειοδότθςθ…», αυτό λζει θ Ρεριφζρεια. Ελάτε όμωσ τϊρα για να δοφμε τι ακριβϊσ ζχει 
πετφχει αυτι θ κυβερνθτικι πολιτικι. Εγϊ κα ζλεγα ότι εάν υπάρξει πολιτικι βοφλθςθ και θ 
πολιτικι βοφλθςθ δεν εκφράηεται μόνο από τθν Ρεριφζρεια ι μόνο από τουσ Διμουσ, 
εκφράηεται από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ, από εκεί εκφράηεται θ πολιτικι βοφλθςθ αν κζλει να 
το λφςει.  
Λοιπόν, αυτι θ κυβζρνθςθ, για πρϊτθ φορά το λζω, δυςτυχϊσ, γιατί τουσ περιςςότερουσ 
τουσ ξζρω και κατ’ ιδίαν ζχω μιλιςει με τουσ πάντεσ που αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ, δεν 
ζχει καμία πολιτικι βοφλθςθ. Μπζρδεψε και τουσ Δθμάρχουσ, δθμιοφργθςε τα γκρουπ αυτά 
των  μεγάλων πόλεων, ϊςτε να μθν μπορεί να γίνει θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ. Κα ςασ 
κυμίςω ότι ζχω ξαναμιλιςει εδϊ μζςα γι’ αυτό το κζμα και ζχω απαντιςει ς’ αυτά, 
λζγοντασ ότι εάν εγϊ πιάςω τθν Κόρινκο, ασ ποφμε, ι αν πιάςω το Άργοσ, αν πιάςω τθ 
Σπάρτθ, αν πιάςω τθν Τρίπολθ, αν πιάςω και τθν Καλαμάτα, που είναι το 60%, δεν κα 
λειτουργιςει καμία μονάδα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Αυτι είναι θ πραγματικότθτα. 
Κα κυμάςτε και πόςοι ερχόντουςαν ςτθν περιοχι μασ, πόςοι ερχόντουςαν ςτο Ναφπλιο, 
κατά μόνασ ζπιαναν τουσ Δθμάρχουσ, κατά γκρουπ ζπιαναν τουσ Δθμάρχουσ, να 
εναντιωκοφν ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ, αυτι που ψθφίηαμε εμείσ ςαν τοπικό ςχζδιο 
και αυτι που ψιφιηε και ο ΦΟΔΣΑ, ο οποίοσ μετά από τισ «κοκορομαχίεσ», όπωσ κα 
κυμάςτε, καταλιξαμε ςε μια ομόφωνθ απόφαςθ. Πλοι είναι υπζρ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ. 
Άρα, δεν μπαίνει κζμα ςυηιτθςθσ. Το κζμα είναι πϊσ εφαρμόηεται θ ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ. Αυτό είναι το βαςικό. Και όχι μόνο πϊσ εφαρμόηεται, αλλά πϊσ εφαρμόηεται και 
με τι κόςτοσ εφαρμόηεται απζναντι ςτουσ δθμότεσ, γιατί το βαςικό είναι αυτό. Ρόςο κα μασ 
ςτοιχίςει;  
Κφριε Δθμαράκθ, κα ςασ πω το εξισ, μιασ και το αναφζρατε αυτό το κζμα: Δεν είχαμε καμιά 
άλλθ ενθμζρωςθ, οφτε είχαμε κανζνα ςχζδιο εκτίμθςθσ του πόςο κα κοςτίςει ςτον κάκε 
Διμο. Ρρϊτον, γιατί δεν ζχουν χωροκετθκεί ακόμα οι ςτακμοί μεταφόρτωςθσ, που ςθμαίνει 
ότι εγϊ δεν ξζρω ποφ κα τα πάω. Σε ποιο ςτακμό μεταφόρτωςθσ κα τα πάω, όταν ςτον 
Ρεριφερειακό ςχεδιαςμό ψθφίςτθκε -θ Ερμιόνθ ιταν ξεχωριςτά- αλλά λζει ότι «δεν κα 
χρθματοδοτθκεί ο ςτακμόσ μεταφόρτωςθσ», τουλάχιςτον και από τον ιδιϊτθ επενδυτι, από 
τθν ΤΕΝΑ ςυγκεκριμζνα, θ οποία κα χρθματοδοτιςει μόνο δφο ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ, 
ζνα τθσ Κίου και ζνα τθσ Κορίνκου, υπάρχει λόγοσ, δεν κα το αναλφςω αυτό. Υπάρχει λόγοσ 
που το κάνει, αφοφ δεν κάνει πουκενά αλλοφ.  
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Και βεβαίωσ, δεν μπορείσ να υπολογίςεισ, ςυνεπϊσ, το κόςτοσ μεταφοράσ, δεν μπορείσ να 
υπολογίςεισ το υπόλειμμά ςου, γιατί δεν ξζρουμε ποια ρεφματα κα υλοποιθκοφν ςε 
οποιοδιποτε Διμο και βζβαια, προζταξε ο κ. Τόκασ να υποςτθρίξει τθν κυβζρνθςθ δθμόςια, 
κα του πω το εξισ: Άλλαξε και θ νομοκεςία που αφορά το Ρράςινο ςθμείο. Ρου το Ρράςινο 
ςθμείο ςιμερα, είναι ζνα Ρράςινο ςθμείο – «μαϊμοφ», που το μόνο που κάνει το Ρράςινο 
ςθμείο είναι να είναι αποδζκτθσ των ιδιωτϊν. Δθλαδι ζνασ ιδιϊτθσ που ζχει ζνα καναπζ, κα 
τον πάει ςτο Ρράςινο ςθμείο. Ζνασ που ζχει κάτι κλαδιά, κα τα πάει ςτο Ρράςινο ςθμείο.  
Αυτι είναι θ νομοκεςία που ψιφιςε αυτι θ «φιλολαϊκι» κυβερνθτικι πολιτικι και δεν το 
κζτω κακόλου πολιτικά, αλλά επειδι ζχουμε πάρει κάποιεσ πολιτικζσ αποφάςεισ και κα 
πρζπει να ςζβεται ο κακζνασ τισ αποφάςεισ που παίρνει θ βάςθ του, κα ζπρεπε να ςεβαςτεί 
τισ αποφάςεισ που παίρνει και ο κάκε Διμοσ αλλά και ποιοσ; Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Στερεϊν 
Αποβλιτων που είναι Διμαρχοι από όλθ τθν Ρελοπόννθςο, οι οποίοι αυτοί κα ψθφίςουν και 
ςασ είπα τθν άλλθ φορά, ότι εγϊ προςωπικά ανζτρεψα ςτθν ψθφοφορία, γιατί δεν 
αποδζχκθκα ότι ζνασ Διμαρχοσ -επειδι κάποιοι κζλουν να τα κάνουν «πλακάκια» από 
πίςω- μπορεί να ψθφίςει με μυςτικι ψθφοφορία. Δθλαδι μασ ζβαλαν να ψθφίςουμε με 
μυςτικι ψθφοφορία αυτι τθν προγραμματικι ςφμβαςθ που ζχετε ςτα χζρια ςασ και που 
ςυμφϊνθςε και ο κ. Τόκασ.  
Ράμε όμωσ ςτθν ουςία του κζματοσ. Ροια είναι θ ουςία του κζματοσ; Θ ουςία του κζματοσ, 
πρϊτον, είναι αν είναι νόμιμο αυτό που γίνεται. Είναι άκρωσ παράνομο και 
αντιςυνταγματικό! Γιατί είναι άκρωσ παράνομο και αντιςυνταγματικό; Ρρϊτον, δεν μπορείσ 
να ψθφίηεισ μια Ρρογραμματικι ςφμβαςθ όταν δεν υπάρχει το ςχζδιο, όταν δεν υπάρχει το 
κόςτοσ, δθλαδι πόςο κα πλθρϊςεισ. Είναι ςαν να κάνουμε ζνα ζργο εμείσ, να κάνουμε τθ 
ςφμβαςθ, χωρίσ να ζχουμε βγάλει πόςο κα κοςτίςει αυτό.  
Το οποίο όμωσ, εξαρτάται: Ρρϊτον, από το κόςτοσ τθσ μονάδασ ι των μονάδων, και μπαίνει 
ζνα ερϊτθμα που όντωσ κάποιοι που προβλθματίηονται για το κζμα, άςχετα αν είναι ςε 
μικρό ι μεγάλο Διμο, ζχουν να κάνουν το εξισ ερϊτθμα: Αυτι θ Ρρογραμματικι βάηει ζνα 
όριο, όπωσ κα κυμόςαςτε, τα 27 χρόνια, το οποίο κα γίνει 22 χρόνια. Βάηει ζνα όριο το 
οποίο δεν το τθρεί θ κυβζρνθςθ, που ζλεγε ότι το ελάχιςτο είναι 100.000 τόνοι, θ ελάχιςτθ 
ποςότθτα. Θ ελάχιςτθ ποςότθτα δεν είναι 100.000 τόνοι, είναι 150.000 τόνοι. Γιατί λζει ότι: 
Εμείσ μεν ςυμφωνοφμε ςτισ 100.000 τόνουσ, αλλά το κόςτοσ τθσ επεξεργαςίασ κα είναι για 
150.000 τόνουσ. Άρα λοιπόν, δεν τθρεί οφτε αυτό που επικαλζςτθκε και ςυςπείρωςε όλουσ 
τουσ Δθμάρχουσ, που ςε τελικι ανάλυςθ δεν είχαν αςχολθκεί με το κζμα. 
Ρροςζξτε τι ζχει ςυμβεί. Κα ςασ πω δθλαδι τι ςυμβαίνει με αυτό και εγϊ κα ικελα τθ δικι 
ςασ τθν κρίςθ, αν ζχουμε να ςυμπλθρϊςουμε και κάτι άλλο. Αυτι θ Ρρογραμματικι 
ςφμβαςθ, μεταβιβάηει τθν αρμοδιότθτα που ζχει ο ΦΟΔΣΑ εκ του νόμου, να κακορίηει, να 
ειςπράττει, να βεβαιϊνει, τισ ετιςιεσ ειςφορζσ των μελϊν του ςτθν Ρεριφζρεια. Τα μζλθ του 
ςτθν Ρεριφζρεια, αφοφ τισ εκχωρεί ο ΦΟΔΣΑ, κα είναι των Διμων. Δθλαδι κα κακορίηουν τι 
κα πλθρϊνουν. Και δεν ζχουν ακόμα ετοιμαςτεί ςτο τι κα πλθρϊνουμε, γιατί μζςα ςτθν 
ειςιγθςθ που ζκανε ο κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ, είπε το εξισ: Πτι τθν τιμι κα τθν 
κακορίςει το Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά, με ζνα ποςό 60.000,00 €, που αυτό κα κακορίςει πόςο 
κα πλθρϊνει ο δικόσ μου δθμότθσ, το οποίο όμωσ τι; Κα πρζπει να ςυνάδει με τα 
ανταποδοτικά. 
Δθλαδι εάν ςε μασ αυτι τθ ςτιγμι, μασ ςτοιχίηει 62,00 € ο τόνοσ, με όλα αυτά που λζμε, εάν 
ςυμπεριλάβουμε -με υποκζςεισ που κα κάνουμε εμείσ- και με το υπόλειμμα ανάλογα με τθ 
διαλογι ςτθν πθγι που κάναμε εμείσ, που πάει να καταργθκεί αυτόματα, γιατί θ διαλογι 
ςτθν πθγι δεν κα υπάρξει και δεν κα υπάρξει γιατί ζχει ζρκει μετά το ΡΕΣΔΑ που ψθφίςτθκε 
από τθν κυβζρνθςθ, βάηει άλλουσ όρουσ, τελείωσ διαφορετικοφσ. 

ΑΔΑ: 7ΝΛΠΩΡΡ-ΒΨΙ



9 

 

Λζω λοιπόν, ζκανα ζνα παράδειγμα ςαν Διμοσ Ερμιονίδασ, ο μόνοσ που ζκανε αυτό το 
παράδειγμα, ζχοντασ όλα τα ςτοιχεία που ζχουμε εμείσ και αποδεικνφεται ότι χωρίσ να 
ςυμπεριλάβουμε το κόςτοσ μεταφοράσ, θ τιμι εκτινάςςεται ςτα 82,00 € ςυν ΦΡΑ. Και αυτό 
εξαρτάται και από το τζλοσ ειςόδου που κα ζχουμε ι από τθν ποιότθτα των απορριμμάτων 
που εμφανίηεται και ςτθν προθγοφμενθ και βεβαίωσ, εκχωροφμε λοιπόν, τισ αρμοδιότθτεσ 
ςτθν Ρεριφζρεια, χωρίσ να υπάρχει νομοκετικι ρφκμιςθ. Δεν υπάρχει νομοκετικι ρφκμιςθ 
τθσ εκχϊρθςθσ. Είναι θ απόφαςθ που παίρνει ο Φορζασ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, 
τθσ εκχϊρθςθσ των αρμοδιοτιτων που πιραν οι προθγοφμενεσ Δθμοτικζσ αρχζσ, μεταξφ 
αυτϊν και ο δικόσ μασ Διμοσ, εκχϊρθςε τισ αρμοδιότθτεσ ςτθν Ρεριφζρεια και θ Ρεριφζρεια 
βεβαίωσ, προχϊρθςε ςτθ μορφι αυτι του ΣΔΛΤ. Ρροχϊρθςε τϊρα. 
Ρροςζξτε: Δεν διαφωνϊ ςτο ΣΔΛΤ, διαφωνϊ όμωσ ςτθν εκχϊρθςθ των αρμοδιοτιτων. Γιατί 
εάν ζρκει μεκαφριο το Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά και μου πει: «Ξζρεισ κάτι; Κα πρζπει να 
πλθρϊςεισ 100,00 € για να τα πασ εκεί», δεν μπορϊ να πω απολφτωσ τίποτα, γιατί ζχει 
εκχωριςει τισ αρμοδιότθτζσ του ο Φορζασ Στερεϊν Αποβλιτων, ο οποίοσ εκ του νόμου 
διαχειρίηεται όλουσ τουσ Διμουσ όςον αφορά τθν τιμολογιακι πολιτικι. 
Τι άλλο κάνει; Αφαιρεί ολοςχερϊσ αυτι θ Ρρογραμματικι ςφμβαςθ, κφριε Τόκα, το 
δικαίωμα του ΦΟΔΣΑ να εκτελεί υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Αφαιρεί 
οποιαδιποτε αναφορά υπιρχε ςτισ αποκεντρωμζνεσ ι μεταβατικζσ μονάδεσ ΡΕΣΔΑ, ςτισ 
μονάδεσ προδιαλεγμζνου οργανικοφ και ςτθ διευκόλυνςθ, αδειοδότθςθ και υποςτιριξθ από 
τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ.  
Εδϊ μπαίνει λοιπόν, κφριε Γεωργόπουλε, γιατί ζχουν κακυςτεριςει όλα αυτά τα πράγματα 
και κάποιοι Διμοι δεν μποροφν να το πάρουν και ακόμα και αν είχαμε πάρει, τϊρα 
παςχίηουμε μζςα ςε 15-20 μζρεσ αυτό που δεν ζχουμε πάρει εδϊ και ζνα χρόνο, παρανόμωσ 
δεν το ζχουμε πάρει, να μπορζςουμε να το εξαςφαλίςουμε. 
Και τι κάνει άλλο; Αυςτθροποιεί τισ προχποκζςεισ μεταβίβαςθσ του ζργου ςτο ΦΟΔΣΑ και 
ειςάγει τθν πλιρθ καταβολι τθσ χρθματοδοτικισ ςυμβολισ του Δθμοςίου.  
Επίςθσ, παρακζτει πλιρωσ τθ ςφμβαςθ ςφνταξθσ που κα υπογραφεί για το ΣΔΛΤ. Εμείσ 
ακόμα, προςζξτε, τθ ςυμφωνία τθσ Ρεριφζρειασ με το ΣΔΛΤ, δεν τθν ζχουμε ςτα χζρια μασ. 
Κφριε Δθμαράκθ, καταλάβατε τι ςασ λζω. Πχι, δεν ζχουμε αυτό που μασ ηθτιςατε, δεν 
ζχουμε καμία ςυμφωνία. Δεν ξζρουμε τι ςυμφωνία υπάρχει. 

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Οφτε αυτό που λζει ςτθν τελευταία ςελίδα, δεν υπάρχει τίποτα.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Λζει όμωσ ότι: «Κακιςτά υπεφκυνο το ΦΟΔΣΑ για να εξαςφαλίςει ότι οι ΟΤΑ κα παραδίδουν 
το ςφνολο των ςφμμεικτων αποβλιτων» -προςζξτε για τι μιλάει, για ςφμμεικτα απόβλθτα- 
«ςτισ εγκαταςτάςεισ του ζργου, να γίνει υπολειπομζνων ςυμμείκτων μετά τισ δράςεισ του 
ΕΣΔΑ, όπωσ: διαλογι ςτθν πθγι, Ρράςινα ςθμεία κλπ». 
Στθν ουςία καταργεί τθ διαλογι ςτθν πθγι και μιλάει για ςφμμεικτα. Γι’ αυτό λοιπόν, ζχουμε 
μια διαφοροποίθςθ των Διμων, κφριε Λάμπρου, και ορκϊσ το ρωτιςατε, δεν ξζρω ποιοσ το 
ρϊτθςε, που όςοι είναι κοντά ςε μια μονάδα, κα τα πάνε ςφμμεικτα. 
Και μάλιςτα θ ερϊτθςθ που ζκανα εγϊ, ιταν: «Συγνϊμθ, δθλαδι εγϊ που κάνω 
ανακφκλωςθ, εγϊ που προςπακϊ να κάνω διαλογι ςτθν πθγι, εγϊ που είμαι ςφμφωνοσ με 
τισ κατευκφνςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Εκνικοφ ςχεδιαςμοφ, γιατί να κάνω αυτό 
το πράγμα, όταν μπορϊ να τα πάω ςφμμεικτα;». 
Απαιτεί λοιπόν, ο ΣΔΛΤ και απαιτεί και θ Ρεριφζρεια να τα πάμε ςφμμεικτα. Ξζρω τι 
υποςτθρίηετε, γιατί προβλζπεται ςτο χρίςμα. Ξζρω τι υποςτθρίηετε. Δεν ζχει ςθμαςία, κφριε 
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Τόκα, αυτι τθ ςτιγμι γίνεται μια πολιτικι αντιπαράκεςθ, με τθ διαφορά ότι θ πολιτικι 
αντιπαράκεςθ που κάνουμε …. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Διαβάςτε το.. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Διαβάςτε το εςείσ καλφτερα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε αυτι τθ ςτιγμι, κφριε Τόκα, και 
είναι πολφ υγιζσ, είναι ότι εγϊ προςπακϊ να υποςτθρίξω τουσ δθμότεσ. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Δεν ςασ το απαγορεφω. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Εγϊ δεν προςπακϊ να υποςτθρίξω οφτε καμία κυβζρνθςθ και το ξζρετε πάρα πολφ καλά, το 
ξζρουν όλοι ζχουν αςχολθκεί ότι ιμουν εναντίον οποιαςδιποτε κυβζρνθςθσ που πιγαινε 
εναντίον ςτα ςυμφζροντα τα δικά μασ. Ξζρω καλφτερα από ςασ, αλλά ασ μθν το διαβάςω 
και κα πείτε εςείσ τϊρα που κα δευτερολογιςετε και κα υποςτθρίξετε γιατί κα πρζπει να 
υπογράψουμε τθ ςφμβαςθ. Αυτι τθ ςφμβαςθ που κζτει ταφόπλακα ςτθν Αυτοδιοίκθςθ και 
ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των απορριμμάτων. 
Θ νομοκεςία, κφριε Τόκα, λζει ςυγκεκριμζνα πράγματα. Το πρϊτο που λζει είναι: 
Μεταβατικι περίοδοσ. Δεν μπορεί να τθν αποφφγει με τίποτα. Και εμφανίηεται λοιπόν, θ 
ΤΕΝΑ ι θ  SIRENA, δεν ξζρω πϊσ λζγεται, να λζει ότι: «Εγϊ κζλω ςφμμεικτα», το οποίο το 
είπε ευκαρςϊσ ςτθ ςφμβαςθ που ζκανε με τθν Ρεριφζρεια, ότι κζλει ςφμμεικτα! Το ζχετε 
καταλάβει; Και δεν απαγορεφει τα ςφμμεικτα, που ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει ο λόγοσ να 
ςυηθτάμε για το ελάχιςτο κόςτοσ, τθν ελάχιςτθ ποςότθτα των 100.000 ι των 150.000 τόνων, 
που τοποκετικθκα δφο φορζσ μζςα ςτο Μαξίμου και τουσ είπα: «Μα, τι μασ λζτε τϊρα;», 
όταν 263.000 είναι τα ςφμμεικτα που ζχει θ ίδια θ κυβζρνθςθ μζςω του τότε Υπουργοφ, που 
είναι 268.000 τόνοι. Ακόμα και ςτο μάξιμουμ τθσ διαχείριςθσ να πάμε, το υπόλειμμά μασ 
ιταν πάνω από 40% και 47%.Άρα, πϊσ μασ κοροϊδεφετε γι’ αυτό; Ρείτε μασ το κόςτοσ. 
Μπορεί ο κ. Τόκασ που τα ξζρει, να μασ πει πόςο κα είναι το κόςτοσ; Να μασ απαντιςετε. 
Ρόςο κα είναι το κόςτοσ;  

 Κα ςασ πω λοιπόν, ο Υπουργόσ ζλεγε ότι είναι εναντίον του ΣΔΛΤ. 
 

Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 

  (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο) 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Κφριε Τόκα, κα τα πείτε μετά. Ολοκλθρϊςτε, κφριε Διμαρχε. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Ολοκλθρϊνω. Λοιπόν, όπωσ γνωρίηετε, ζχουμε κάνει αίτθμα ςαν Διμοσ πριν ζνα χρόνο και 
ζχουμε επανζλκει, γιατί μασ ιρκε ζνα χαρτί υπογεγραμμζνο από τθν Ρεριφζρεια, αλλά από 
τθν υπεφκυνθ του ΡΕΧΩ, που λζει τα εξισ και αυτό είμαςτε υποχρεωμζνοι να το 
ακολουκιςουμε, δθλαδι είναι δεδομζνο ότι κα πρζπει να το ακολουκιςουμε. Λοιπόν, ςτο 
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νζο ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ που αναφερόμαςτε, αναφζρει μόνο για Ρράςινο ςθμείο, αυτό 
που ςασ είπα, αναφζρει μόνο για Κζντρο εκπαίδευςθσ, δεν αναφζρει κακόλου για ΣΜΑ, 
κακόλου, περνάμε ςε άλλεσ αδειοδοτιςεισ, ενϊ θ δικι μασ πρόταςθ ςαν τοπικό ςχζδιο 
ιταν: Ρρϊτον: Ρράςινο ςθμείο, ϊςτε να μποροφμε και να αποκθκεφςουμε αλλά και να 
κάνουμε και μονάδα ανάκτθςθσ, ϊςτε να μποροφμε να ςυλλζξουμε και να μειϊςουμε το 
υπόλειμμά μασ, να πάμε ςε κομποςτοποίθςθ, να πάμε ςε άλλα ρεφματα, όπωσ είναι τα 
ςίδερα και τα αυτοκίνθτα και βεβαίωσ, ζνα χϊρο αποκικευςθσ που αφορά και ςτθν 
κομποςτοποίθςθ αλλά και ςτο υπόλειμμα, για να μπορζςουμε αυτό να το μεταφζρουμε.  
Επίςθσ, μελζτθ για το ςωρό που είναι εκεί των 400.000, ϊςτε να μπορζςουμε τουλάχιςτον 
να διαχειριςτοφμε τισ 400.000. Ιταν δθλαδι μζςα ςτισ αδειοδοτιςεισ που είχαμε 
κατακζςει. Αυτι τθν αδειοδότθςθ λοιπόν, δεν τθν πιραμε και ζρχεται θ κα Καλαμοφτςου, 
που μιλοφςαμε για μια ϊρα ι ίςωσ και παραπάνω και τα βάλαμε όλα κάτω και μου είπε ότι: 
«Μπορείτε να κάνετε μόνο αυτά. Δεν μπορείτε να κάνετε οφτε Στακμό Μεταφόρτωςθσ ι αν 
κα κάνετε Στακμό Μεταφόρτωςθσ, κα πρζπει να πάτε μζςω του Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν 
Αποβλιτων». Θ δικιά μου θ άποψθ λοιπόν, είναι ότι: Ωραία, κα πάω μζςω του Φορζα 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, γνωρίηοντασ ότι θ Ρεριφζρεια δεν ζχει τθ δυνατότθτα ο 
ΦΟΔΣΑ να πάει ςτθν εκπόνθςθ των 20 και πλζον Διμων. Πμωσ, ευτυχϊσ, επειδι εμείσ 
ζχουμε κάνει το αίτθμα και ζχουμε κάνει και τισ μελζτεσ, ηθτάω τθν αρμοδιότθτα από το 
ΦΟΔΣΑ, εφόςον δεν είναι δυνατόν να το κάνει, να μπορζςει ο ΦΟΔΣΑ να το κατακζςει ι να 
εποπτεφςει τθσ κατάκεςισ μασ και τθσ αδειοδότθςθσ. 
Θ αδειοδότθςθ ευτυχϊσ παραμζνει ςε Ρ.Ρ.Δ. (Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ) δεν 
μπαίνει ςε Α.Ε.Ρ.Ο. (Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων), δεν πάει δθλαδι ςε άλλθ 
και είναι κζμα χρόνου, δθλαδι δφο μθνϊν μάξιμουμ. Και ζρχομαι εγϊ και ρωτάω λοιπόν και 
λζω: Ρϊσ είναι δυνατόν να δίνει τθν αδειοδότθςθ ςτον ιδιϊτθ ςιμερα, με πολφ μεγάλθ 
ευκολία για ζνα ιδιωτικό ΚΔΑΥ ςε μια μονάδα μθχανικισ ανάκτθςθσ, ςε μια 
κομποςτοποίθςθ και ςε μια διαφοροποίθςθ του Ρράςινου ςθμείου και δεν δίνει ςτο Διμο; 
Γιατί ςτθν ουςία αυτό κάνει, αυτό μασ λζει. 
Ζχουμε προςφφγει λοιπόν ςτο ΦΟΔΣΑ, ϊςτε να μασ δϊςει ζνα χαρτί τζτοιο και να μποροφμε 
να πάμε ςτθν αδειοδότθςθ και να επικαιροποιιςουμε αυτι τθ μελζτθ που είχαμε κατακζςει 
πριν ζνα χρόνο και ζνα μινα. 
Ροφ κζλω να καταλιξω; Ριςτεφω κατά τθ δικι μου τθν άποψθ ότι, πρϊτον, αυτοφ του 
είδουσ θ Ρρογραμματικι δεν μπορεί να περάςει. Ζνα αυτό. Εάν περάςει κα είναι ςαν να 
υπογράφουμε ςτα τυφλά. Δεν ξζρουμε πόςο κόςτοσ είναι και ηθτάμε από το ΦΟΔΣΑ, 
πρϊτον, τθ χωροκζτθςθ του Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ που κα είναι ςτθν Ερμιονίδα. Αυτό 
πιςτεφω εγϊ ότι κα πρζπει να εξαςφαλίςουμε και να ηθτιςουμε και μετά να προχωριςω ςε 
μια Ρρογραμματικι ςφμβαςθ, τθ ςτιγμι που κα ζχω το κόςτοσ. Γιατί εάν γίνει Στακμόσ 
Μεταφόρτωςθσ εδϊ, αποφεφγουμε τθ μεταφορά, ακόμα και αυτι τθ μεταφορά που 
κάνουμε τϊρα για τθ διαχείριςθ προσ τθν Κόρινκο. Δθλαδι μειϊνουμε το κόςτοσ, αυτό 
κζλουμε. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Ευχαριςτοφμε. Ρερνάμε λοιπόν, ςτισ τοποκετιςεισ. Ο κ. Γεωργόπουλοσ ζχει το λόγο. 

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Δυνατή 
Ερμιονίδα»: 
…. πάρα πολφ το κζμα, ότι αυτό το ςχζδιο τθσ Ρρογραμματικισ ςφμβαςθσ, ζχει πάρα πολλά 
ςθμεία αδιευκρίνιςτα, πάρα πολλά ςθμεία ςτον αζρα, όπωσ αναλφκθκε προθγουμζνωσ. 
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Κατά ςυνζπεια, μια τζτοια Ρρογραμματικι ςφμβαςθ εγϊ δεν μπορϊ να τθν ψθφίςω. Κα 
ψθφίςω «παρϊν» 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Ο κ. Λάμπρου ζχει το λόγο. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Κοιτάξτε να δείτε, κατανοοφμε τισ τοποκετιςεισ του κ. Δθμάρχου για το κζμα όςον αφορά 
τθν Ρρογραμματικι ςφμβαςθ. Γνωρίηουμε ότι θ Ρρογραμματικι ςφμβαςθ που μασ είπε δεν 
μασ δίνει κάτι ςυγκεκριμζνο, δεν μασ λφνει όλεσ τισ απορίεσ. Πμωσ, όπωσ είχα πει και τότε, 
όταν κάναμε εμείσ τθν πρόταςθ του Διμου για το …….   είχα πει και επαναλαμβάνω τθν 
πρόταςι μου τότε, ότι ναι μεν, κα εξετάςουμε όλεσ τισ λφςεισ, αλλά να δοφμε ποια λφςθ 
είναι θ αμεςότερθ, θ γρθγορότερθ, θ φτθνότερθ και από τθν άλλθ πλευρά, κεωρϊ κάτω από 
αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ότι εδϊ που φτάςαμε, αφοφ ζχουν περάςει τρεισ κυβερνιςεισ …., κα 
ξζρω ότι δεν κα υπάρχουν ςοβαρζσ ενςτάςεισ, ενϊ όλοι ςυμφωνοφμε να γίνει διαχείριςθ, 
όμωσ ζχουμε ςοβαρζσ ενςτάςεισ για το πϊσ κα γίνει. 
Μετά τθ νζα κυβζρνθςθ που ….. και μετά από δυο χρόνια κακυςτζρθςθ, κάποια ςτιγμι 
βλζπουμε ότι εάν πάμε ςε άλλεσ κακυςτεριςεισ, κα τελειϊςει κι αυτι θ Δθμοτικι περίοδοσ 
και δεν κα ζχει λυκεί το κζμα. 
Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ και βλζπω ότι υπάρχουν και άλλα, αντιπαράκεςθ 
Ρεριφζρειασ και Διμου, εγϊ όμωσ λοιπόν λζω ότι για να βρεκεί λφςθ και να προχωριςουμε, 
γιατί ξζρουμε ότι αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει άλλθ λφςθ ι άλλεσ λφςεισ πζρα από αυτζσ, ςτθν 
αμεςότθτα υλοποίθςθσ αυτοφ του προβλιματοσ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων και 
όταν όλεσ οι Ρεριφζρειεσ τα ζχουν λφςει τα προβλιματα και το πρόβλθμα το ζχει μόνο θ 
Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, ζφταςε θ ϊρα να βρεκεί λφςθ ςε αυτό. Εγϊ κεωρϊ ότι θ 
Ρρογραμματικι αυτι, που είναι …… και είναι αποτζλεςμα όλων αυτϊν των αποφάςεων που 
ζχουν παρκεί από τισ κυβερνιςεισ που ζχουν περάςει ςυν από τθν Ρεριφζρεια, ςυν από 
τουσ Διμουσ, κα πρζπει να προχωριςει θ διαδικαςία. Γιατί άλλθ λφςθ, δίνει αδιζξοδο. 
Βγικαν τϊρα υποτίκεται, θ κυβζρνθςθ και λζει ότι πρζπει να απαντιςει θ Τοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ ςε λίγεσ μζρεσ, ςε δζκα μζρεσ. Και εάν είναι αρνθτικι θ απάντθςθ;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε να μθν υπογράψουμε Ρρογραμματικι ςφμβαςθ. Ρροςζξτε: Δεν 
κζλουμε να υπογράψουμε αυτι τθν Ρρογραμματικι ςφμβαςθ, τθ ςυγκεκριμζνθ. Δεν είπα 
εγϊ ότι  δεν κζλω να υπογράψω. Κζλω να υπογράψω μια ςφμβαςθ που να μου εξαςφαλίηει 
ότι εγϊ ςαν Διμοσ, μπορϊ να πλθρϊςω. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Ναι, αλλά αυτι τθν απορρίπτεισ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Αυτι ναι. Αλλά κάνω άλλθ πρόταςθ. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Φοβάμαι ότι κα ζχουμε πάλι κακυςτεριςεισ. 
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Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Δεν κα γίνει. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Μακάρι! Εγϊ λζω εντάξει, όμωσ επειδι ζχω αγανακτιςει με αυτι τθ διαδικαςία, ςασ είπα, 
δυο χρόνια θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ πάλευε να τθν περάςει….. τθν αμφιςβθτοφςε θ 
ςθμερινι κυβζρνθςθ. Θ ίδια κυβζρνθςθ, μετά από δυο χρόνια κακυςτζρθςθ, τθν εγκρίνει. 
Επιτζλουσ, ξζρουμε τϊρα, όπωσ είπατε κι εςείσ, ωσ Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθ διαχείριςθ 
των απορριμμάτων και ςτισ βαςικζσ κατευκφνςεισ ςυμφωνοφμε και ψθφίηουμε το ςχζδιο. 
Εγϊ κεωρϊ όμωσ ότι ςτο ςθμείο που ζχουμε φτάςει τϊρα, ζχουμε φτάςει τϊρα και υπάρχει 
μια αντιπαράκεςθ και μθν τρελαινόμαςτε… 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Δεν υπάρχει αντιπαράκεςθ. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Δεν υπάρχει αντιπαράκεςθ;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Πχι, αντιπαράκεςθ δεν υπάρχει. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Ωραία, εγϊ λζω το εξισ: Κάνω πρόταςθ και λζω: Δζχομαι τον προβλθματιςμό του κ. 
Δθμάρχου, για να μπορϊ να τθν αποδεχκϊ αλλά επειδι φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλθ λφςθ 
και για τθν Ρεριφζρεια ιδιαιτζρωσ, πρζπει και θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, θ 
Ρελοπόννθςοσ, να λφςει το πρόβλθμα των ςκουπιδιϊν, να ψθφίςουμε αυτι τθν 
Ρρογραμματικι ςφμβαςθ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Να ρωτιςω, κφριε Λάμπρου: Αυτι θ Ρρογραμματικι ςφμβαςθ αναφζρει κόςτοσ; Ρϊσ το 
ψθφίηετε; Δθλαδι, αν το κόςτοσ είναι 150,00 €, κα το ψθφίςετε; Μια ερϊτθςθ κάνω. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Βγαίνει θ Ρεριφζρεια και λζει κάτω από 87,00 €.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Και για 27 χρόνια εγϊ μπορϊ να δεςμεφςω τον πολίτθ μου για 27 χρόνια να πλθρϊνει 
125,00 και 130,00 και 140,00 €, όταν πλθρϊνει 62,00;  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Σασ λζω κάτι: Υπάρχει μια ςοβαρι αντιπαράκεςθ… 
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Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Δεν υπάρχει ςοβαρι αντιπαράκεςθ.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Το είδαμε ςτθν τθλεόραςθ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Με ζχει δείξει θ τθλεόραςθ εμζνα; Γιατί δεν ζχω βγει, ζχετε αναρωτθκεί;  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Δεν απευκφνομαι ςε ςασ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Μα, εδϊ μιλάμε, για μασ μιλάμε. Δεν μιλάμε για άλλουσ.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Κατανοϊ τουσ προβλθματιςμοφσ, είναι πολφ ξεκάκαρθ θ άποψθ.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Δεν είναι προβλθματιςμοί. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Ωραία, οι παρατθριςεισ. Κατανοϊ τισ παρατθριςεισ ςασ, όμωσ επειδι επιτζλουσ ςτθν 
Ρελοπόννθςο κα πρζπει να λυκεί το κζμα των ςκουπιδιϊν και επειδι είναι μια απλι 
απόφαςθ αυτό με τθν Ρρογραμματικι, ζχουμε φτάςει ςε ζνα ςθμείο που ζχουν περάςει 
τόςεσ κυβερνιςεισ, τόςοι Διμαρχοι και δεν ζχει λυκεί το κζμα ςτθν Ρελοπόννθςο, κεωρϊ 
ότι καλφτερα να ζχουμε κακι λφςθ, αλλά να μπορεί να διευκετθκεί.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ολοκλθρϊςτε, κφριε Λάμπρου. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Καλφτερα μια οποιαδιποτε λφςθ, παρά να μθ λυκεί το κζμα.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Κφριε Λάμπρου, ζγινε κατανοθτό. Κφριε Τόκα, ζχετε το λόγο. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Ζκανε και άλλθ μία……   ο Διμαρχοσ, δεν τθν ακοφςαμε. Είπε ότι κα περάςει κι αυτι θ 
Δθμοτικι περίοδοσ και δεν κα βρεκεί λφςθ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
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Ναι, αυτό, «φοβάται». 
 

Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Ακοφςτε με λίγο, για να δείτε γιατί δεν είναι ….  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 

  (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο)  
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Δεν το είπε για ςασ, το είπε για τθν Ρελοπόννθςο. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Κφριε Λάμπρου, ακοφςτε. Εδϊ δεν ψάχνουμε για λφςθ, εδϊ τθ λφςθ ςαν Διμοσ τθν ζχουμε. 
Δθλαδι ζχουμε τθ μεταβατικι περίοδο. Ζχετε δει ςκουπίδια κάτω; Ζχετε δει να ανοίξει 
χωματερι; Συγνϊμθ, ζχετε δει; Πχι! 
Συνεπϊσ, εμείσ ζχουμε εφαρμόςει τθ μεταβατικι περίοδο. Αυτι θ Ρρογραμματικι, μιασ και 
μιλάει για ςφμμεικτα μζςα, τθν καταργεί. Και ςασ είπα ότι αλλάηει και θ νομοκεςία και 
αναφζρεται ςτο Ρράςινο ςθμείο. Αλλάηει θ νομοκεςία και δεν ξζρουμε αν κα γίνει Στακμόσ 
Μεταφόρτωςθσ εδϊ και λζνε: «Ψθφίςτε τθν Ρρογραμματικι και μετά κα ςασ 
χωροκετιςουμε κάτω». Το καταλαβαίνετε;  
Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τι ψάχνουμε εδϊ. Εγϊ λζω, ζχω μια Ρρογραμματικι και ςασ τθν 
ζδωςα να τθ μελετιςετε. Να ρωτιςετε, να δείτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει αντιπαράκεςθ. Λζω 
ότι ο Διμοσ Ερμιονίδασ δεν μπορεί να πλθρϊςει 120,00 € τον τόνο. Δεν μπορεί να πλθρϊςει 
πάνω από 65,00 € και άντε το πολφ 70,00 € τον τόνο. Θ Ρεριφζρεια δεν λζει τίποτα. Ροφ το 
λζει; Ροφ το βλζπεισ εςφ; Ροφ το γράφει; Μζςα ςτθν Ρρογραμματικι ποφ γράφει το κόςτοσ;  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Ζχει βγει μια απόφαςθ… (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο) 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Κφριε Λάμπρου, κα μπορζςετε να επανα-τοποκετθκείτε. Σφμφωνα λοιπόν, με τον Κανονιςμό 
εγϊ το ζφερα εδϊ, που κα μποροφςα αν κζλετε, να τοποκετθκϊ μζςα ςτο Φορζα 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. Ζχω τθν άποψι μου και μποροφςα. Πμωσ, λζω ότι για 27 
χρόνια εγϊ δεν μπορϊ να δεςμεφςω, γιατί το κόςτοσ ξεπερνάει τα 127,00€ εάν εγϊ το πάω 
ςτθν Κίο. Ρρϊτον αυτό. 
Δεφτερον, εάν χειρίηεται τα ανταποδοτικά του Διμου ζνασ άλλοσ φορζασ, εκτόσ από το 
Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων -προςζξτε, «διαχειρίηεται» λζω- και μζςα ςτθν 
Ρρογραμματικι λζει ότι κα διαχειρίηονται αυτοί. Απλϊσ τον ταμία κα κάνει ο ΦΟΔΣΑ. Ο 
Διμοσ Ερμιονίδασ με τα ςτοιχεία που ζχουμε, δεν μπορεί να δϊςει πάνω από 500.000,00 – 
600.000,00 € για να μπορζςει να προχωριςει ςε αυτι τθ μεταβατικι, όπωσ είμαςτε ςιμερα, 
πόςο μάλλον ςτθν ολοκλθρωμζνθ. Δθλαδι κα ζχουμε ζνα πρόςκετο κόςτοσ για τθν 
ολοκλθρωμζνθ. Μποροφμε αυτό να το καταλάβουμε; Αυτό ηθτάω και γι’ αυτό κάνω αυτό 
που κάνω ςιμερα, εκτόσ των άλλων. 
Διευκρινίηω ότι δεν είμαςτε εναντίον του ΣΔΛΤ γιατί το ζχουμε ψθφίςει ςτο Φορζα 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων.  
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Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Δϊςτε μου το λόγο να ολοκλθρϊςω. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Κφριε Τόκα, δεν ζχετε διαβάςει τθν Ρρογραμματικι. Δυςτυχϊσ, εςείσ ςυμφωνείτε και 
ςυμφωνείτε και με τισ χωματερζσ. Ζχετε τοποκετθκεί εδϊ μζςα ότι κζλετε τισ χωματερζσ, 
για να μθν κοςτίηει. Και ο κ. Λάμπρου το είπε για το Άργοσ και το Ναφπλιο. Το ζχετε πει, κα 
ςασ δείξω τα πρακτικά. 
Λζω λοιπόν, βάηω τθν Ρρογραμματικι ςφμβαςθ εδϊ πζρα, ςασ τθν ζδωςα να τθ μελετιςετε, 
λζω ποιοι είναι οι λόγοι, εγϊ αυτό που ζδειξα και ςτον κ. Γεωργόπουλο, τρία ςχζδια τθσ 
Ρρογραμματικισ, ζνα για το Φορζα Διαχείριςθσ, ζνα για τθν Ρεριφζρεια και ζνα για τθν 
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τα ζχει υποβάλλει θ ίδια θ κυβζρνθςθ. Αν κζλετε να ςασ τα δείξω για 
να καταλάβετε ποφ φτάςαμε. Οφτε καν διάλογο! Τα ζδειξα ςτον κ. Γεωργόπουλο. Και ζχει τα 
εξισ εδϊ μζςα, που κα ςασ τα δείξω, γιατί είμαςτε πολφ Δθμοκρατικοί εμείσ ς’ αυτι τθ 
χϊρα, πάρα πολφ. Και μασ υποδεικνφει και τι κα ψθφίςουμε. Φτάςαμε ςτο ςθμείο να 
ψθφίςουμε με μυςτικι ψθφοφορία, να προτακεί θ μυςτικι ψθφοφορία.  
Για μζνα το κζμα των απορριμμάτων είναι πολφ βαςικό και ζχω αγωνιςτεί πάρα πολφ. 
Λοιπόν, ακοφςτε με λίγο, αυτι είναι θ Ρρογραμματικι του Υπουργείου, που ζχετε ςτα χζρια 
ςασ. Λοιπόν, είπαμε για διαφάνεια και είπαμε για χρθςτι Διοίκθςθ. Αν ςασ πειράηει, δεν 
ξζρω. 
Εδϊ λοιπόν, αυτι είναι θ Ρρογραμματικι που ζχετε ςτα χζρια ςασ και λζει «Υπουργείο». 
Αυτι είναι θ Ρρογραμματικι που κα υπζγραφε ο ΦΟΔΣΑ με τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου.  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Και ςε τι διαφζρουν;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Κα ςασ πω: Διαφζρουν ςτο ότι ο κάκε φορζασ πρζπει να υπογράψει με κάποιον άλλο. Και 
λζει ότι ζχω αυτό και λοιπά και λοιπά. Θ τελικι είναι αυτι που υπογράφει θ Ρεριφζρεια 
Ρελοποννιςου με το ΣΔΛΤ. Αυτι είναι. 
Υπάρχει και άλλθ μία, θ οποία γράφει «Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου», δθλαδι οι 
Ρρογραμματικζσ που το Υπουργείο ζχει δϊςει και λζει ότι: «Αυτά κα υπογράψετε. 
Τελειϊςαμε, δεν ξζρω τι κα κάνετε». Λοιπόν, ακοφςτε με: Εγϊ τουλάχιςτον προςωπικά, με 
τόςο αγϊνα που ζχουμε κάνει και ευχαριςτϊ γιατί ζχουμε κάπου καταλιξει. Δεν μπορϊ να 
δεχκϊ υποδείξεισ και πολιτικζσ από ανκρϊπουσ που μου καταργοφν ιδθ το μεταβατικό 
ςτάδιο που είναι άκρωσ νόμιμο. Και δεν δζχομαι να δεςμεφςω τουσ δθμότεσ μου για 27 
χρόνια να πλθρϊνουν πάνω από 120,00 €, είναι πάρα πολφ απλό. Ράρα πολφ απλό! 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Ευχαριςτοφμε τον κ. Διμαρχο. Ο κ. Τόκασ ζχει το λόγο. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
Κα διαβάςω ςτθ ςελίδα 7, όπωσ διάβαςε ο Διμαρχοσ ζνα κομμάτι και δεν διάβαςε το 
υπόλοιπο: «Να μθ ςυνάπτει ςυμβάςεισ ι ςυμφωνίεσ με τρίτα πρόςωπα για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ανταγωνιςτικϊν με τισ υπθρεςίεσ του ζργου, όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτθ 
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ςφμβαςθ ςφμπραξθσ. Επιπροςκζτωσ να λάβει κάκε αναγκαίο μζτρο ςτο πλαίςιο των εν γζνει 
αρμοδιοτιτων του να εξαςφαλίςει ότι οι ΟΤΑ κα παραδίδουν το ςφνολο των 
υπολειπόμενων ςφμμεικτων αποβλιτων, δθλαδι τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα οικιακοφ 
τφπου και τα προςομοιάηοντα με αυτά τα οποία δεν εκτρζπονται από ςφςτθμα διαλογισ 
ςτθν πθγι, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ζργου».  
Τι ςθμαίνει αυτό; «Ρροσ διευκρίνιςθ των ανωτζρω, κακίςταται ςαφζσ πωσ ο ΦΟΔΣΑ δεν 
περιορίηεται ςτθ δθμιουργία Στακμϊν Μεταφόρτωςθσ Αποβλιτων, μεταβατικϊν μονάδων 
διαχείριςθσ ζωσ τθν ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ Αποδοχισ Μονάδων ΟΣΔΑ, μονάδων 
κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν, κζντρου διαλογισ προδιαλεγμζνων, 
ανακυκλϊςιμων από διαλογι ςτθν πθγι κ.λπ. απαραίτθτων - μθ ανταγωνιςτικϊν προσ τισ 
κεντρικζσ- μονάδων που προβλζπονται ςτο ΡΕΣΔΑ Ρελοποννιςου που τελικά κα εγκρικεί 
και κυρωκεί, για τθν υλοποίθςι του 
» 
Δίνει το δικαίωμα ςτουσ Διμουσ για αλλαγζσ και άμα κζλουν…. Ροφ είναι ο χϊροσ 
υγειονομικισ ταφισ, Διμαρχε; Εδϊ είναι ο κ Ραςιαλισ να μασ πει ποφ κα πάει το 
υπόλειμμα; Εςείσ κζλετε τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων και εγϊ τθ κζλω. Βλζπετε ςιμερα 
ςτο Διμο, μετά από τρία χρόνια Δθμοτικισ αρχισ… να φεφγουν τα ςκουπίδια με διαλογι 
ςτθν πθγι; Εςείσ περιμζνετε ….. ξζρουμε από ποφ γίνονται τα ςκουπίδια. 
Λοιπόν, το ζργο κινδφνευε. Για να μθν πάει ςτθν ….. ζπρεπε να υπογραφεί από τθν 
κυβζρνθςθ, γιατί ζπρεπε να ενταχκεί ςτο νζο ΕΣΡΑ. Ζχει πάει το ζργο ςτο Ελεγκτικό 
Συνζδριο και το ξζρετε όλοι. Και ζχει ελεγχκεί από το Ελεγκτικό Συνζδριο και … Πλα αυτά 
που λεσ, Διμαρχε, ξεχνάσ να πεισ το ουςιαςτικό: Πτι το ζργο ζχει πάρει τθν ζγκριςθ και του 
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και πλζον και τθσ κυβζρνθςθσ. Και εμείσ επειδι εδϊ, όλα αυτά τα 
χρόνια …. γιατί κζλατε να κάνετε μια άλλθ πολιτικι των απορριμμάτων και εςείσ είχατε τισ 
χωματερζσ, για να δθμιουργιςετε κάτι καλφτερο, δεν αμφιβάλλω αλλά το αποτζλεςμα ιταν 
να βάλετε τα ςκουπίδια ςτθ μοφρθ μασ όλα αυτά τα χρόνια και με αυτι τθν εικόνα που 
δθμιουργιςατε. 
Αφιςτε λοιπόν να είμαςτε ςίγουροι γι’ αυτό που πάει να δθμιουργιςει θ Ρεριφζρεια, παρά 
αυτό που πάμε να δθμιουργιςουμε εμείσ και γι’ αυτό ζχουμε τισ επιφυλάξεισ μασ.  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  
Δθμιουργιςαμε εμείσ καμιά χωματερι;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Κφριε Αποςτόλου, παρακαλϊ.  
 

(Ταυτόχρονοι Διάλογοι) 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Κφριε Λάμπρου, κφριε Αποςτόλου. Πςο πολφ ςασ προςζβαλε, άλλο τόςο προςβάλλετε εςείσ 
το Συμβοφλιο και το όργανο εδϊ πζρα που ζχουμε. Υπάρχει τρόποσ και λφςθ, μετά το λόγο 
που ζχει πάρει ο κ. Τόκασ, να μιλιςετε πολιτιςμζνα και εςείσ και ο κ. Ράλλθσ και όποιοσ 
άλλοσ κζλει και να απαντιςετε πολιτιςμζνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδϊ; Νομίηω ότι 
είμαςτε πολιτιςμζνοι. Κφριε Τόκα, ζχετε το λόγο. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»: 
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Λοιπόν, για να κλείςω, θ ςφμβαςθ ζχει και …. μορφι και τισ δυνατότθτεσ που μπορεί να ζχει 
ο Διμοσ για τθν παρζμβαςθ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. Αλλά το ποφ κα 
πάνε τα υπολείμματα, ποφ κα πάνε τα ςφμμεικτα απορρίμματα, γιατί εδϊ το 80% είναι 
ςφμμεικτα απορρίμματα και κζλετε να ςασ πω και κάτι; Ρόςεσ χιλιάδεσ ευρϊ είναι το χρόνο; 
Γφρω ςτισ 700.000,00 € με 800.000,00 € το χρόνο. Δθλαδι μασ ςτοιχίηει ςτουσ 8.000 τόνουσ 
γιατί μιλάμε για 10.000 τόνουσ και οι 2.000 τόνοι είναι θ ανακφκλωςθ, μασ ςτοιχίηει 100,00 € 
ο τόνοσ. Μασ ςυμφζρει να τα δίνουμε ςτον ιδιϊτθ με αυτι τθ διαχείριςθ που κάνει και όχι 
ςε μία εταιρεία θ οποία ζχει πάρει τθν ζγκριςθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου για το πϊσ κα τα 
διαχειρίηεται τα υπολείμματα και τα ςφμμεικτα απορρίμματα και ό,τι άλλο υπάρχει; Δεν 
μπορϊ να καταλάβω γιατί ζχουμε προτεραιότθτα το να τα δίνουμε ςε ζναν ιδιϊτθ και να 
πλθρϊνουμε 700.000,00 € το χρόνο; Τθ ςφμβαςθ εγϊ τθν ψθφίηω. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Συνεχίηουμε, ο κ. Δθμαράκθσ ζχει το λόγο, ασ ξεκινιςω από δω που είναι και μεγαλφτεροσ. 
 
Ιωάννησ Δημαράκησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Μπορϊ να κατανοιςω το νεαρό τθσ θλικίασ εδϊ, αλλά νομίηω ότι δεν ιταν ςωςτι θ 
αντιμετϊπιςθ και οι παρεμβάςεισ… 
Είμαι ζνασ από αυτοφσ που αςχολικθκαν με τον Κανονιςμό Κακαριότθτασ μαηί με το 
Διμαρχο το καλοκαίρι του 2014, πριν ακόμα αναλάβω, για να είμαςτε ζτοιμοι να πάρουμε 
τισ άδειεσ. Ιδθ ο Κανονιςμόσ Κακαριότθτασ μιλάει για αρκετά ρεφματα για τα απόβλθτα. Κα 
ςασ πω το εξισ: Εδϊ βλζπω και ….   με τισ δυνατότθτεσ του Διμου, με τα ανταποδοτικά τζλθ 
που είναι περιοριςμζνα και κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ ότι δεν πλθρϊνουν και τθ 
ΔΕΘ πολλοί ςυνδθμότεσ μασ, άρα και τα Δθμοτικά τζλθ είναι ακόμα μικρότερα. 
Αν λάβουμε όλα αυτά υπόψθ μασ, εγϊ κα πω ότι είναι ικανοποιθτικι αυτι θ διαχείριςθ που 
γίνεται. Κα πω και το εξισ όμωσ: Πτι καλφπτει ζνα 65%-70% του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ, 
με τα δεδομζνα τα οικονομικά που ζχουμε ςιμερα. Τουλάχιςτον καταφζραμε να μθν 
υπάρχουν ςκουπίδια ςτουσ δρόμουσ. Κλείςανε δφο χωματερζσ, επειδι ζτυχε και τισ 
επζβλεπα εγϊ τότε, ςτθν Ερμιόνθ και ςτθ Κερμθςία, ςτο ορό, εδϊ εάν δεν υπιρχαν 
αντιδράςεισ, κα είχε κλείςει και θ άλλθ χωματερι μαηί με τα δζματα, πιςτεφω να είναι 
κατανοθτό αυτό πλζον από όλουσ, εάν υπάρχει περικϊριο να κλείςει και αυτι θ χωματερι 
ςτα Δίδυμα, ζκλειςε μόνο θ χωματερι των Διδφμων, να κλείςει ….  
Ράμε τϊρα ςτο κόςτοσ. Εγϊ ζκανα ζνα ερϊτθμα ςτο Διμαρχο: Είναι δυνατόν να 
υπογράψουμε μια αόριςτθ Ρρογραμματικι ςφμβαςθ και ειδικότερα χωρίσ να αναφζρεται θ 
τιμι, το κόςτοσ που κα πλθρϊςει ο Διμοσ και οι δθμότεσ; Και κα κάνει, το 2015 κα ςασ πω 
ότι ο ςτακμικόσ μζςοσ των απορριμμάτων που πλθρϊνουμε, γιατί ζχουμε δφο τιμζσ 
διαφορετικζσ, για τα οργανικά είναι άλλθ τιμι και για τα ανακτιςιμα υλικά μθ ςυςκευαςίασ 
ζχουμε άλλθ τιμι, ο ςτακμικόσ μζςοσ με το ΦΡΑ και με τθ μεταφορά ςτθν Κορινκία είναι 
ςτα 71,61 € ο τόνοσ. Τιμζσ του 2015 λζω, δεν ξζρω κφριε Ραςιαλι, αν αυτό ζχει μεταβλθκεί. 

 
Βαςίλειοσ Παςιαλήσ, δημοτικόσ υπάλληλοσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ Περιβάλλοντοσ, 
Πολιτικήσ Προςταςίασ, Καθαριότητασ, Ανακφκλωςησ και υντήρηςησ Πραςίνου του Δήμου 
Ερμιονίδασ: 
Δεν ζχει μεταβλθκεί κακόλου, κφριε Δθμαράκθ. Οι τιμζσ είναι οι ίδιεσ. 

 
Ιωάννησ Δημαράκησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Ρολφ ωραία. Και μαηί νομίηω τα είχαμε υπολογίςει. 
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Βαςίλειοσ Παςιαλήσ, δημοτικόσ υπάλληλοσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ Περιβάλλοντοσ, 
Πολιτικήσ Προςταςίασ, Καθαριότητασ, Ανακφκλωςησ και υντήρηςησ Πραςίνου του Δήμου 
Ερμιονίδασ: 
Είναι προ ΦΡΑ αυτό. 

 
Ιωάννησ Δημαράκησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Μαηί με το ΦΡΑ και με τθ μεταφορά ςτθ Κορινκία. Είναι 71,61 € με ΦΡΑ.  
Σε αυτό αν υπολογίςουμε τϊρα και το υπόλειμμα, εγϊ κάνω μια εκτίμθςθ ότι κα πρζπει να 
πλθρϊνουμε γφρω ςτα 90,00 €, με το υπόλειμμα το οποίο πάει ςτθν πθγι, πρζπει να 
πλθρϊνουμε γφρω ςτα 90,00 με 95,00 € τον τόνο. Αυτζσ είναι οι τιμζσ. 
Τϊρα, θ τιμι εδϊ άκουςα από το Διμαρχο, αλλά αυτό δεν αναγράφεται πουκενά, αυτό με 
τθν ΤΕΝΑ, ότι είναι 82,00 € χωρίσ ΦΡΑ και χωρίσ μεταφορά. Είναι 82,00 € λοιπόν, ςυν το 
ΦΡΑ, μασ κάνει 110,68 €, χωρίσ τθ μεταφορά. Εάν γίνει ο Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ γιατί 
άλλαξε ο ςχεδιαςμόσ που ιταν εδϊ ςτθν Ερμιονίδα και τϊρα πάει ςτθ Νζα Κίο, εάν βάλουμε 
και αυτό, φυςικά κα πάμε κοντά ςτα 120,00 €. Είναι μία …..  και ενδεχομζνωσ, δεν δζχονται 
και οι άλλοι Διμαρχοι των μεγάλων Διμων, αυτοί είναι πιο κοντά ςε Στακμοφσ 
Μεταφόρτωςθσ, ςε μονάδεσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων τθσ Ρεριφζρειασ, δεν ζχουν το 
κόςτοσ μεταφοράσ που ζχουμε εμείσ και πάλι αντιδροφν. Βζβαια αντιδροφν γιατί αυτοί 
ςιμερα, οι περιςςότεροι δεν πλθρϊνουν κακόλου για τθ διαχείριςθ, τα πετάνε ςτισ 
χωματερζσ και γι’ αυτό αντιδροφν. Αυτό δεν είναι ςωςτό. 
Άρα λοιπόν, για να τελειϊςω και δεν κζλω να μακρθγοριςω περιςςότερο, δεν μπορϊ να 
εγκρίνω μια ςφμβαςθ που είναι και αμφιςβθτοφμενο το εάν μασ επιτρζπει να κάνουμε 
διαλογι ςτθν πθγι και αυτό με ζνα πολφ καλυμμζνο τρόπο αναφζρεται εδϊ, ότι κα υπάρχει 
….  Ρρϊτον αυτό.  
Δεφτερον, επειδι θ τιμι που ακοφγεται είναι πολφ υψθλι, αλλά κυρίωσ δεν υπάρχει 
κακόλου τιμι ςτθ ςφμβαςθ αυτι, εγϊ δεν μπορϊ να ςτακϊ κετικά ςε μια τζτοια ςφμβαςθ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ευχαριςτοφμε τον κ. Δθμαράκθ. Ο κ. Αποςτόλου ζχει το λόγο. 

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Το ζχω πει πολλζσ φορζσ, κα το λζω και άλλεσ τόςεσ. Θ ιςτορία ζδειξε ότι ο Δθμιτρθσ ο 
Σφυρισ, ζλυςε το πρόβλθμα των ςκουπιδιϊν ςτθν Ερμιονίδα. Ζνα αυτό. 
Δεφτερον, ο Δθμιτρθσ ο Σφυρισ τόλμθςε να αγγίξει, παρόλο το πολιτικό κόςτοσ, να κάνει 
ζνα βιμα παραπάνω. Δεν του αξίηει τζτοια αντιμετϊπιςθ, να του επιρρίπτουμε ευκφνεσ για 
λάκθ άλλων Διοικιςεων. Σ’ αυτό το χϊρο εδϊ πζρα, ιμουν και ςτθν προθγοφμενθ Δθμοτικι 
περίοδο. Ηθτοφςαμε από αυτοφσ που κζρδιςαν τισ εκλογζσ, που ανζλαβαν το Διμο να τον 
διοικιςουν, να εφαρμόςουν το προεκλογικό τουσ πρόγραμμα και να λφςουν το κζμα των 
ςκουπιδιϊν. Δεν το άγγιξαν και μασ ταλαιπϊρθςαν πάρα πολλά χρόνια με αυτό το 
πρόβλθμα. Γι’ αυτό και ιταν αυτόσ ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ, γιατί με κοφραςε πολφ το κζμα, 
διότι το ζηθςα προςωπικά, κοιμικθκα ςτα ςκουπίδια μινεσ και πλιρωςα και πολλά λεφτά 
για να μπορζςει να δοκεί μια λφςθ, ζςτω ςτο κλείςιμο. 
Τζτοιου είδουσ μελζτεσ λοιπόν, που είναι αόριςτεσ, είναι επικίνδυνεσ. Είναι επικίνδυνεσ να 
μασ φζρουν ςτθν ίδια κατάςταςθ με αυτι που ηιςαμε, χωρίσ εμείσ να ζχουμε καμία ευκφνθ. 
Γι’ αυτό κα ςυμφωνιςω με το Διμαρχο. Ευχαριςτϊ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ευχαριςτοφμε, κφριε Αποςτόλου. Ο κ. Λαδάσ ζχει το λόγο. 
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Απόςτολοσ Λαδάσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Εγϊ, αγαπθτοί Σφμβουλοι, βρζκθκα με το Διμαρχο προ ενόσ τετελεςμζνου γεγονότοσ, με 
αυτι τθν προγραμματικι που βλζπετε, θ οποία είναι τελείωσ αόριςτθ. Είναι τελείωσ αόριςτθ 
όταν δεν ζχει κόςτοσ, όταν δεν είναι ψθφιςμζνοι οι Στακμοί Μεταφόρτωςθσ, όταν το 
Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά κα αποφαςίςει για το κόςτοσ του Διμου με τα κριτιρια των 
φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν εκεί και κα δεςμεφει εμάσ, χωρίσ να ξζρουμε τίποτα. Πταν ζχει 
όρο μζςα, ότι ζχουμε διαβάςει τθν προγραμματικι ςυμφωνία του ΣΔΛΤ μεταξφ τθσ 
Ρεριφζρειασ και τθσ Κυβζρνθςθσ, για τθν οποία δεν είχαμε γνϊςθ, καμία γνϊςθ και 
κλθκικαμε να τθν ψθφίςουμε. Φυςικά δεν τθν ψθφίςαμε. Οφτε είμαι διατεκειμζνοσ ποτζ 
να ψθφίςω μια τζτοια Ρρογραμματικι ςυμφωνία. 
Εξάλλου κα πρζπει προτοφ ψθφίςουμε οτιδιποτε, εμείσ ςαν εκπρόςωποι του Διμου ςτθν 
Ρεριφζρεια και ςτο ΦΟΔΣΑ, κα πρζπει να ζχουμε τθν ζγκριςθ τθ δικι ςασ. Λοιπόν, τζτοιου 
είδουσ ςυμφωνίεσ, εγϊ προςωπικά, δεν είμαι διατεκειμζνοσ να ψθφίςω. Συμφωνία βζβαια, 
θ οποία κα ζχει το κόςτοσ μζςα και όλα τα ςτοιχεία αυτά τα οποία κζλουμε, για να ξζρουμε 
τι μασ γίνεται και να μθ μιλάμε αόριςτα και να λζμε ότι ςιμερα είμαςτε 70,00 €, αλλά αφριο 
μπορεί να είμαςτε ςτα 100,00 € ι ςτα 110,00 € ι ςτα 120,00 €, δεν ξζρω τι γίνεται, όπωσ 
αποφαςίςει το Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά, που δεν ξζρω τι πρόκειται να αποφαςίςει και να 
δεςμεφςουμε τουσ δθμότεσ και το Διμο εδϊ για 22 ι για 27 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι αυτά 
τα πράγματα είναι πάρα πολφ ςοβαρά. 
Πταν μιλιςαμε για προθγοφμενα κζματα και για το κακζνα ευρϊ που πρζπει να φεφγει από 
το Διμο και από τουσ δθμότεσ για να πλθρϊνεται, καταλαβαίνετε ότι εδϊ ς’ αυτό το 
κομμάτι θ εκχϊρθςθ μόνο και μόνο απευκείασ ςτθν Ρεριφζρεια των δικαιωμάτων εδϊ και 
των ανταποδοτικϊν για να πλθρϊνεται απευκείασ, ζτςι χωρίσ να ζχουμε καμία μεςολάβθςθ 
και χωρίσ κανζνα ζλεγχο κόςτουσ, δεν είναι δυνατόν να περνάνε τζτοιου είδουσ πλαφόν. 
Λοιπόν, εμείσ δεν είμαςτε αντίκετα από το ΣΔΛΤ. Βεβαίωσ να εφαρμοςτεί το ΣΔΛΤ, αλλά 
 Ρρογραμματικζσ ςυμφωνίεσ τζτοιεσ, μεταξφ των Διμων και τθσ Ρεριφζρειασ, δεν 
είναι δυνατόν να υπογραφοφν. Πταν κα ζρκουν και κα είναι ςοβαρζσ και κα ζρκουν για 
Ρρογραμματικι ςυμφωνία με όλα αυτά τα ςτοιχεία τα οποία πρζπει να ζχει μζςα θ 
ςυμφωνία και βεβαίωσ κα τθ δοφμε και κα τθν υπογράψουμε. Να τθ φζρουμε πρϊτα ςτο 
Δθμοτικό Συμβοφλιο, να τθν εγκρίνουμε όλοι μαηί και μετά να ποφμε «ναι» και να 
προχωριςουμε. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ.. 
Κα ικελε το λόγο κάποιοσ άλλοσ Σφμβουλοσ; Ο κ. Ράλλθσ.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Να μασ ενθμερϊςει λίγο και ο κ. Ραςιαλισ; 

 
Βαςίλειοσ Παςιαλήσ, δημοτικόσ υπάλληλοσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ Περιβάλλοντοσ, 
Πολιτικήσ Προςταςίασ, Καθαριότητασ, Ανακφκλωςησ και υντήρηςησ Πραςίνου του Δήμου 
Ερμιονίδασ: 
Να πω λίγο για τισ τιμζσ, κφριε Ρρόεδρε, επειδι τισ κυμικθκα ακριβϊσ ποιεσ είναι. Οι τιμζσ 
τα τελευταία χρόνια είναι ακριβϊσ ωσ εξισ: Ζχουμε δφο κάδουσ, ο πράςινοσ κάδοσ είναι 
62,00 € ςυν ΦΡΑ ςυν το 20% ωσ μζγιςτο υπόλειμμα, επί 35. Και όμοια, ο καφζ κάδοσ λοιπόν, 
είναι 52,00 € ςυν ΦΡΑ ςυν 20% τθσ ποςότθτασ ωσ μζγιςτθ ποςότθτα υπολείμματοσ επί 35. 
Οι εκπτϊςεισ είναι πολφ – πολφ μθδαμινζσ. 
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Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Το 20% που ζχουμε εμείσ. 

 
Βαςίλειοσ Παςιαλήσ, δημοτικόσ υπάλληλοσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ Περιβάλλοντοσ, 
Πολιτικήσ Προςταςίασ, Καθαριότητασ, Ανακφκλωςησ και υντήρηςησ Πραςίνου του Δήμου 
Ερμιονίδασ: 
Ναι, ωσ μζγιςτθ ποςότθτα.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: 
Τϊρα γίνεται 47% γιατί μιλάει για ςφμμεικτα. 

 
Βαςίλειοσ Παςιαλήσ, δημοτικόσ υπάλληλοσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ Περιβάλλοντοσ, 
Πολιτικήσ Προςταςίασ, Καθαριότητασ, Ανακφκλωςησ και υντήρηςησ Πραςίνου του Δήμου 
Ερμιονίδασ: 
Με αιφνιδιάςατε, κφριε Δθμαράκθ, νομίηω ότι είναι ακριβϊσ όπωσ τα λζτε. Δεν ζχω 
κομπιοφτερ αλλά εάν κάνει κάποιοσ 65,00 € ςυν ΦΡΑ και 55,00 € ςυν ΦΡΑ και βάλει τισ 
ποςότθτεσ επί 35, είναι ζτςι. 

 
Ιωάννησ Δημαράκησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Είναι ςτακμικόσ μζςοσ γιατί είναι άλλο ςτα οργανικά, άλλθ θ ποςότθτα και λοιπά. 

 
Βαςίλειοσ Παςιαλήσ, δημοτικόσ υπάλληλοσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ Περιβάλλοντοσ, 
Πολιτικήσ Προςταςίασ, Καθαριότητασ, Ανακφκλωςησ και υντήρηςησ Πραςίνου του Δήμου 
Ερμιονίδασ: 
Ακριβϊσ. Αλλά βγαίνει κάπου εκεί που είπατε. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ.. 
Ο κ. Ράλλθσ ζχει το λόγο. 
 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Κατ’ αρχιν ικελα να ηθτιςω ςυγνϊμθ για τθ ςυμπεριφορά μου προθγουμζνωσ και τουσ 
τόνουσ που ανζβαςα από όλουσ τουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ και όςουσ βρίςκονται εδϊ. 
Απλά ικελα να πω ότι ο κ. Λάμπρου τοποκετείται και λζει ότι κζλει να ψθφίςει τθν 
Ρρογραμματικι ςφμβαςθ με τθν Ρεριφζρεια, ςτθν ουςία να επιβαρφνει τουσ πολίτεσ με ζνα 
30% ςτα ανταποδοτικά τζλθ, ςτα οποία κα πρζπει να γίνει αφξθςθ από το Διμο για να 
πλθρωκοφν, όταν κατθγορεί εμάσ ςαν μια επιχείρθςθ που διοικοφμε και φζρνει ςτο 
επόμενο κζμα μια μείωςθ των τιμολογίων. Δθλαδι ψθφίηει ανοικτά, μια τυφλι 
Ρρογραμματικι ςφμβαςθ χωρίσ κοςτολόγιο, όταν ςτο επόμενο κζμα κζλει μείωςθ τελϊν τα 
οποία επιβάλλονται από το νόμο.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»: 
Τι ψθφίηω;  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Τθν Ρρογραμματικι ςφμβαςθ. Δεν κζλετε να τθν ψθφίςετε; Υπάρχει κοςτολόγιο μζςα, κφριε 
Λάμπρου; Γιατί το νοφμερο που είπε ο κ. Δθμαράκθσ, με το νοφμερο που κα υπάρξει, είναι 
κατά 30% μεγαλφτερο. Αυτό το κόςτοσ κα πρζπει να το πλθρϊςουν οι δθμότεσ και κα το 
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πλθρϊςουν από τα ανταποδοτικά τουσ. Δθλαδι ο Διμοσ κα πρζπει να κάνει αφξθςθ ςτα 
ανταποδοτικά τουσ για να μπορζςει να πλθρϊςει τα ςκουπίδια. Εάν λοιπόν, δεν γνωρίηουμε 
το πόςο κα είναι το κόςτοσ αυτό για να ξζρουμε ςε τι τιμι κα πρζπει να αυξθκοφν τα 
ανταποδοτικά, γιατί για να καλυφκεί το κόςτοσ αυτό κα πρζπει να γίνει αφξθςθ, δεν μπορϊ 
να το ψθφίςω. 
Εγϊ προςωπικά, δεν το δζχομαι ςαν Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ να ψθφίςω κάτι το οποίο δεν 
γνωρίηω και κα μου το ορίςει κάποιοσ άλλοσ. Πταν κα ςασ αποδείξω ςτο επόμενο κζμα, ότι 
δεν υπάρχει καμία ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα ςε αυτό που λζτε. Δθλαδι επιβαρφνοντασ 
ςτα τυφλά τουσ πολίτεσ με ζνα κοςτολόγιο, το οποίο κα μασ το ορίςει θ Ρεριφζρεια, δεν κα 
το γνωρίηουμε καν. Γιατί για να πλθρωκεί, τα ανταποδοτικά του Διμου αυτι τθ ςτιγμι 
ζρχονται οριακά με το κόςτοσ που είπαμε. Για φανταςτείτε το κόςτοσ να είναι 140,00 €, πϊσ 
κα πλθρωκεί; Από ποφ κα πλθρωκεί; Μιλάμε πολιτικά ι μιλάμε με αλικειεσ; Σασ ζχω πει ότι 
θλεκτρολόγοσ είμαι, δεν ζχω ςπουδάςει πολιτικζσ επιςτιμεσ, οφτε κζλω να γίνω πολιτικόσ, 
οφτε κζλω εδϊ μζςα να είμαι είκοςι χρόνια. Τθν αλικεια όμωσ τθ λζω, ότι αυτά τα 40,00 € 
κα πρζπει να χρεωκοφν ςτουσ πολίτεσ τθσ Ερμιονίδασ ςτα ανταποδοτικά τουσ. Κα πρζπει ο 
Διμοσ να κάνει αφξθςθ για να ανταπεξζλκει, όταν τϊρα πλθρϊνοντασ αυτά που πλθρϊνει, 
δεν περιςςεφει οφτε ζνα ευρϊ, για να κάνει τίποτα. Γιατί δεν λζτε τθν αλικεια; Αυτι είναι θ 
αλικεια. Από ποφ κα πλθρωκοφν αυτά τα χριματα; Από τισ τςζπεσ των δθμοτϊν!  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ευχαριςτοφμε πολφ. Ο κ. Μπαλαμπάνθσ ζχει το λόγο.  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Ρολφ ςφντομα για να πάμε και ςτο επόμενο κζμα: Κζλω να πω το εξισ ςτο φίλο μου τον ….., 
ότι: Καλό είναι το παρελκόν να το κοιτάμε, να το βλζπουμε, να μθ ……   Δεν είναι όμωσ καλό 
να μζνουμε μόνο ςτο παρελκόν, για να μπορζςουμε να πάμε μπροςτά. 
Εςείσ, ναι, θ δικι ςασ Διοίκθςθ του Διμου και ςτθ διαχείριςθ, ζτυχε να απομακρφνετε τα 
ςκουπίδια. Εγϊ τουλάχιςτον προςωπικά, επανειλθμμζνα είπα «μπράβο ςασ». Δεν δζχομαι 
όμωσ και μικρι παρζνκεςθ είναι αυτι, ότι όταν αναλάβαμε θ προθγοφμενθ Διοίκθςθ το 
Διμο, απαγορεφτθκαν και ζλθξαν όλεσ οι ςυμβάςεισ με τουσ ιδιϊτεσ, τθσ μεταφοράσ των 
ςκουπιδιϊν. Αυτόματα για ζνα εξάμθνο δεν μποροφςε να γίνει οφτε μία πρόςλθψθ, οφτε να 
δϊςουμε ςε ιδιϊτεσ. Δεν υπιρχαν εργαηόμενοι ςτο Διμο, δεν υπιρχαν φορτθγά ςτο Διμο, 
δεν υπιρχε τίποτα. Άρα ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ ευκφνθσ που ςυςςωρεφτθκαν τα 
ςκουπίδια, είναι άλλων. Δεν είναι δικαιολογία αυτό, αλλά είναι το ξεκίνθμα ενόσ 
καινοφργιου Διμου. 
Από κει και πζρα, ζγιναν κάποια πράγματα, κάποιεσ προςπάκειεσ, ζκλειςαν κάποιοι δρόμοι, 
μπλοκάρανε από δω, μπλοκάρανε από κει, αποτφχαμε να τα διαχειριςτοφμε και αφιςαμε 
ςκουπίδια ςτουσ δρόμουσ.  
Ράμε παρακάτω τϊρα, όςον αφορά τθ ςφμβαςθ. Εγϊ κα ψθφίςω «παρϊν» όπωσ και θ 
υπόλοιπθ παράταξθ, για να μθν πω «όχι». Και κα ψθφίςω «παρϊν» γιατί τουλάχιςτον ζχω 
μάκει ςτθ ηωι μου, ειδικότερα όταν αφορά χριματα ιδιωτϊν, δεν μπορϊ ςτον αζρα, 
ρευςτζσ ςυμβάςεισ εγϊ να τισ υπογράφω. Και όταν είχε ξανάρκει κάποτε, προθγοφμενεσ 
φορζσ, πριν κάποια χρόνια, ξανά να ςυηθτιςουμε αυτό το κζμα με τα 27 χρόνια και να 
δεςμευτεί ο Διμοσ, εγϊ και τότε είχα πει ότι για 27 χρόνια εγϊ δεν δεςμεφω με τθ δικιά μου 
ψιφο το Διμο. Δεν ιξερα βζβαια ότι κα ερχόντουςαν μετά τα μνθμόνια να μασ δεςμεφςουν 
μζχρι το 2060. Άρα ςτθν ουςία, ζνα τζτοιο πράγμα είναι και εδϊ. 
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Άρα, ψθφίηω «παρϊν», να είναι πιο ςωςτοί, να είναι πιο ειλικρινείσ και να είναι πιο 
πραγματικοί, αυτοί που γράφουν τισ ςυμβάςεισ. Είτε είναι κοινωνικοί, είτε είναι 
περιφερειακοί, είτε είναι Διμοσ. Αυτά ικελα να πω. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ευχαριςτοφμε πολφ. Ο κ. Ραναγιϊτθσ ζχει το λόγο. 

 
Παναγιώτησ Αγρίμησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Εγϊ ςαν Τοπικόσ Σφμβουλοσ δεν μπορϊ να δεςμεφςω για αρκετό χρόνο, για όλα αυτά τα 
χρόνια, τον πολίτθ, το δθμότθ….. οφτε μιςόσ Ζλλθνασ. Άρα, επειδι θ ςφμβαςθ είναι αςαφισ 
και δεν διευκρινίηει το κόςτοσ, εγϊ κα ψθφίςω «παρϊν», με επιφφλαξθ, αυτι δθλαδι, 
επειδι θ πρόταςι μασ είναι ςαφζςτατθ: Καμία επιβάρυνςθ πλζον, από το ιδθ κόςτοσ που 
ςτοιχίηει ςιμερα ςτο Διμο.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ο κ. Λάμπρου ζχει το λόγο, να πείτε ςυγκεκριμζνα τθν ψιφο ςασ γιατί υπενκυμίηω ότι το 
«παρϊν» είναι αρνθτικι ψιφοσ. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Κατ’ αρχιν τι κα ψθφίςουμε; 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Τθν Ρρογραμματικι ςφμβαςθ ι όχι.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Λοιπόν, κζλω να πω το εξισ τϊρα: Εγϊ κα ψθφίςω «παρϊν» και κατά τθσ Ρρογραμματικισ 
και κατά τθσ ειςθγιςεωσ του Δθμάρχου. Είπα τθν ειςιγθςθ με τισ παρατθριςεισ. Κα κάνω 
μια τοποκζτθςθ όμωσ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Κάνετε τθν τοποκζτθςι ςασ. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Λοιπόν, ψθφίηω «παρϊν» κατά τθν ειςιγθςθ του κ. Δθμάρχου, κατανοοφμε τισ ενςτάςεισ 
και τισ παρατθριςεισ, όμωσ κζλουμε άμεςθ λφςθ και είμαςτε κατθγορθματικά αντίκετοι 
ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ, τθ διαχείριςθ από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτο Διμο μασ. 
Κζλουμε λφςθ τϊρα, μζχρι τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ, όλεσ τισ άλλεσ ….   
κακυςτεριςεισ, από όλουσ τουσ φορείσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
Αυτοδιοίκθςθσ.  

 Αυτό είναι που εδϊ κατακζτω, θ διλωςι μου και αυτό κα ψθφίςω. 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Αυτό μζςεσ – άκρεσ είπε και ο Διμαρχοσ. 
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Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Με τθ λογικι που ςασ είπα, ότι εδϊ ζχουμε τθν προγραμματικι, ζχουμε τθν ειςιγθςθ του 
Δθμάρχου. Εγϊ κεωρϊ όμωσ ότι υπάρχει κακυςτζρθςθ από όλουσ τουσ φορείσ τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ, με το πρόβλθμα ότι κα φφγει ο χρόνοσ και 
δεν κα βρεκεί οριςτικι λφςθ ςτθν Ρελοπόννθςο.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ευχαριςτοφμε τον κ. Λάμπρου. Ο κ. Κρθτςωτάκθσ. 

 
Ιωάννησ Κρητςωτάκησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Ψθφίηω «παρϊν». 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ο κ. Τόκασ ψθφίηει «υπζρ», απ’ ό,τι είπε; 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ: 
Ναι. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ψθφίηει «υπζρ». Ο κ. Νόνθσ;  

 
Βαςίλειοσ Νόνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Πχι. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Θ κα Λοφμθ; 

 
Αγγελική Λοφμη – Γιαννικοποφλου, δημοτική ςφμβουλοσ: 

  «Ραρϊν».  
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
«Ραρϊν» και εςείσ. Ο κ. Δθμαράκθσ; Είπατε «όχι». Κατά. Εςείσ; Κατά; Πλοι οι άλλοι 
ψθφίηουν «κατά». Και ο κ. Διμαρχοσ είναι κατά τθσ ςφμβαςθσ, όχι του ΣΔΛΤ, κι αυτόσ το ίδιο 
είπε, κφριε Λάμπρου. Υπζρ είπε, αλλά… 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Να διευκρινίςω: Κατ’ αρχάσ δεν ζκανα ειςιγθςθ. Αυτό που είπα, είπα για τθν 
Ρρογραμματικι ςφμβαςθ. Αυτό που ςασ διάβαςα ιταν θ νομικι γνωμοδότθςθ που 
ςτθρίηεται ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ και είπα ςτθν αρχι ότι είναι αντιςυνταγματικό. 
Αυτό εκφράςτθκε μζςα ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, βάηοντασ ζνα Νομικό 
Σφμβουλο να καταγράψει τθν Ρρογραμματικι Σφμβαςθ. Άρα, δεν είναι δικι μου ειςιγθςθ, 
το κομμάτι αυτό. 
Πμωσ, κζλω να ςασ πω το εξισ, γιατί το ξεχνάω: Ρρϊτον, ζχουμε το κόςτοσ τθσ μεταβατικισ 
περιόδου, όπωσ το είπε ο κ. Ραςιαλισ και ζχουμε το κόςτοσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ. Δθλαδι εάν εμείσ αυτι τθ ςτιγμι ςυηθτάμε ότι μασ κοςτίηει μεςοςτακμικά 
70,00 € ι 65,00 €, κα ζχουμε και το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ και τθσ διαχείριςθσ του 
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υπολείμματοσ. Δθλαδι τα 125,00 € είναι θ πιο ελπιδοφόρα προςζγγιςθ αν καταλαβαίνετε, 
γιατί το 20% που ζχουμε πετφχει εμείσ με τθ ςφμβαςθ δεν υφίςταται του υπολείμματοσ. Για 
το υπόλειμμα, μιασ και αναφζρεται εδϊ και δεν το διάβαςε καλά ο κ.Τόκασ, λζει ότι: Δεν 
μπορεί να κάνει άλλθ Ρρογραμματικι ςφμβαςθ με οποιονδιποτε τρίτο φορζα. Δθλαδι 
ακόμα και για τθ μεταβατικι περίοδο που είναι ανταγωνιςτικι, με τθν πολιτικι των 
ςυμμείκτων. Αυτό λζει ςτθν 7θ ςελίδα.  

 Αυτό κζλω να πω, ςασ ευχαριςτϊ πολφ. 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Ευχαριςτοφμε τον κ. Διμαρχο. Οπότε, καταψθφίηουμε τθν Ρρογραμματικι ςφμβαςθ, εκτόσ 
του κ. Τόκα.  
 
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ  υπόψθ: 

▪ Τθν ειςιγθςθ του Δθμάρχου, κ. Δθμθτρίου Σφυρι 

▪ Το Σχζδιο Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ άρκρου 100 Ν. 3852/2010 μεταξφ του 
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου και τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου για το ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ 
Απορριμμάτων Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με ΣΔΛΤ» 

▪ Το Ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Με βάςθ ό,τι αναφζρεται ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςθσ, καταψθφίηει το Σχζδιο 
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ άρκρου 100 Ν. 3852/2010 μεταξφ του Ρεριφερειακοφ 
Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου για το ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με ΣΔΛΤ», το οποίο αποτελεί και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
παροφςθσ. 
 
Μειοψιφθςαν ψθφίηοντασ «παρϊν» οι:  
Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι  
Γεωργόπουλοσ Λωάννθσ  
Γκαμίλθ – Σιάνα Ελζνθ  
Λάμπρου Αναςτάςιοσ  
Κρθτςωτάκθσ Λωάννθσ  
 
Μειοψιφθςε ψθφίηοντασ «υπζρ» ο Τόκασ Αναςτάςιοσ  

 
Θ παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 145/2017 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 
 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 
Ο Αντιπρόεδροσ: Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ 
Ο Γραμματζασ: Αγρίμθσ Ραναγιϊτθσ 
 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Λωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Φωςτίνθ – Ρουλι 
Καλλιόπθ, Ράλλθσ Λωάννθσ, Δθμαράκθσ Λωάννθσ, οφςςθσ Λωάννθσ, Αποςτόλου Ραναγιϊτθσ, 
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Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι, Σαράντοσ Χριςτοσ, Λαδάσ Απόςτολοσ, Στρίγκου-Φωςτίνθ 
Άννα, Γεωργόπουλοσ Λωάννθσ, Γκαμίλθ – Σιάνα Ελζνθ, Λάμπρου Αναςτάςιοσ, Κρθτςωτάκθσ 
Λωάννθσ, Νόνθσ Βαςίλειοσ και Τόκασ Αναςτάςιοσ. 
 
Οι Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Κρανιδίου, κ. Λ. Κοντοβράκθσ και Ρορτοχελίου, κ. 
Εμμ. Τριγκάκθσ και των Τοπικϊν Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. Σπανόσ, Θλιοκάςτρου, κ. Αν. 
Στάκθσ, Κερμθςίασ, κ. Ρ. Σαραντόπουλοσ και Κοιλάδασ, κ. Ρ. Φλωρισ. 
  

 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 

ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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