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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 Άστρος 02 Δεκεμβρίου 2020 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος    

 Τηλ.: 2755360133- Fax: 2755360179  
e-mail: dsbkyn@gmail.com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 02/2020 της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 02 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:00, συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ «μέσω τηλεδιάσκεψης» συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 15898/20-
11-2020 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 76, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η οποία γνωστοποιήθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα. 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών, βρέθηκαν δέκα τέσσερις (14) παρόντες. 
 
Σημείωση : Ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν στην επιτροπή, δεν υπολογίζεται για την 
επίτευξη της απαρτίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», του Ν.3852/2010. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα 

1.  Πλακοκέφαλος  Θεμιστοκλής Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας 
Κυνουρίας 

2.  Κουλεντιανού Αγγελική  Μιχαήλ Επιμελητήριο Αρκαδίας – αναπληρωματικό 
μέλος 

3.  Ιατρίδης Ηλίας Κωνσταντίνος Σωματείο Επαγγελματιών Άστρους 
«Ο ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ» 

4.  Γαλάνης Παναγιώτης Ιωάννης Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου 

5.  Πέτρου Ευρυβιάδης Λυκούργος Υπάλληλος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

6.  Παινέσης  Γρηγόριος Παναγιώτης Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας 

7.  Λίζας  Ηλίας Δημήτριος Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου 
Άστρους  

8.  Σαβούρδος  Χρήστος Νικόλαος Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γενικού 
Λυκείου Άστρους 

9.  Δικαίου  Πετρούλα Βασίλειος Σύλλογος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους 

10.  Τσατσαράγκου Αικατερίνη Παναγιώτης Σύλλογος Φίλων Κέντρου Υγείας Άστρους 
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11.  Καρώνης Αναστάσιος Κωνσταντίνος Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων & Φίλων 
Ατόμων με ειδικές ανάγκες Νομού Αρκαδίας 

12.  Λιοντής Κωνσταντίνος Πέτρος Σωματείο Ιδιοκτητών - Εκμεταλλευτών 
Τουριστικών Καταλυμάτων Αρκαδίας 

13.  Καμπύλης Κωνσταντίνος Παναγιώτης Σύλλογος Ελληνικών Χορών και Εθνογραφικών 
Ερευνών « Ο ΘΥΡΕΑΤΗΣ» 

14.  Βλάχος Χρήστος Παναγιώτης ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. ΘΥΡΕΑΣ 

15.  Παπούλιας Γεώργιος Ιωάννης Δημότης 

16.  Δουζένη Κωνσταντίνα Απόστολος Δημότης 

17.  Κουτσογιάννης Στυλιανός Γρηγόριος Δημότης 

18.  Αλοίμονος Πέτρος Ιωάννης Δημότης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα 

1.  Σίδερης Κωνσταντίνος Γεώργιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Αρκαδίας 

2.  Σαβούρδος  Άγγελος Παναγιώτης ΤΕΕ Αρκαδίας 

3.  Λυτρίβης Γεώργιος Θεόδωρος Οικονομικό Επιμελητήριο Αρκαδίας 

4.  Αδάμης Ανδρέας Δημήτριος Ε.Λ.Μ.Ε Αρκαδίας (ο οποίος συνδέθηκε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος) 

5.  Γκάνιος Γεώργιος Αθανάσιος Ε.Α.Σ. Αρκαδίας 

6.  Αρβανίτης Παναγιώτης Ιωάννης Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας 

7.  Βλαχάκης Αναστάσιος Νικόλαος Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού 
Σχολείου Άστρους 

8.  Παπούλια Ξανθή Ευάγγελος Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΕΠΑΛ Άστρους 

9.  Χρόνη/Κουτσογιάννη Σταματίνα Χρήστος Όμιλος Μελέτης Ιστορίας, Πολιτισμού & 
Περιβάλλοντος «ΠΥΡΑΜΙΑ» 

10.  Σούρσος Παναγιώτης Ιωάννης Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα – Πραστού 
Αρκαδίας 

11.  Αποστολοπούλου Αικατερίνη Πέτρος Σκακιστικός Όμιλος Άστρους Κυνουρίας 

12.  Χαλδούπης Ιωάννης Θεόδωρος Δημότης 

13.  Πολυμενάκος Νικόλαος Γεώργιος Δημότης 

14.  Σούρσου Έλενα Γεώργιος Δημότης 

15.  Θεοδωρόπουλος Ανδρέας Κωνσταντίνος Δημότης 

 
Στη συνεδρίαση αυτή είχαν κληθεί και συμμετείχαν, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Καμπύλης 
Γεώργιος και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσής Δημήτριος, Καμπύλης Ιωάννης, Γαρδικιώτης Γεώργιος, 
Σαμαρτζής Γεώργιος και Κλεώπας Γεώργιος. 
Είχαν κληθεί επίσης οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, οι Πρόεδροι των Νομικών 
Προσώπων, εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων και όλοι οι Πρόεδροι 
Συμβουλίων Κοινοτήτων και Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 
Συμμετείχαν οι παρακάτω : 
 Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης. 
 Κολοστούμπης Παναγιώτης του Γεωργίου, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και 

Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». 
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 Μπάρλα Αρετή του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». 

 Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». 

 Καμπύλης Κωνσταντίνος του Πέτρου, Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». 

 Οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Αγίου Πέτρου (συνδέθηκε κατά 
τη συζήτηση του 1ου θέματος), Μελιγούς, Παραλίου Άστρους, Καστρίου, Ξηροπηγάδου, 
Κορακοβουνίου και Δολιανών. 

 Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, Μεσορράχης, Ωριάς και Καστάνιτσας (συνδέθηκε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος). 

 Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Βόρειας 
Κυνουρίας, κ. Καμπύλης Άγγελος. 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Γεώργιο Ν.Τερζάκη. 
 
Στο παρόν απόσπασμα δεν αναφέρονται αυτούσιοι – χωρίς να αλλοιώνεται φυσικά η ουσία και 
το σκεπτικό που αναπτύχθηκε – οι διάλογοι που έγιναν μεταξύ των μελών της Επιτροπής  κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης - οι οποίοι συνοπτικά περιέχονται στο βιβλίο των πρακτικών που 
έχει υπογραφεί από τα παριστάμενα μέλη. 
 

Αριθμός Αποφάσεως: 2/2020 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2021. 
 
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Πριν περάσουμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης και δώσω 
το λόγο στον Αντιδήμαρχο κύριο Σαμαρτζή, που είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο οποίος θα 
παρουσιάσει και το Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Δήμαρχο που θα παρουσιάσει το σχέδιο του 
προϋπολογισμού, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για 
κάποια μέλη που είναι καινούρια και να αναφερθώ στους ρόλους που έχει ο καθένας. 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται από το άρθρο 76 του Ν. 3852/10,σύμφωνα με 
τον οποίο σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους 
συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών 
από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με 
συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης 
ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να 
συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δημοτική 
επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, 
όπως : 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, 
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και 
ι) δημότες. 
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Με την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής πέρυσι τον Σεπτέμβριο συγκροτήσαμε την 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα μέλη, τα οποία στην 
συνέχεια διαφοροποιήθηκαν επειδή άλλαξαν οι συστάσεις των νομικών προσώπων ή των 
συλλογικών οργάνων στα οποία συμμετείχαν και σήμερα έχουμε την παρούσα μορφή.  
Θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  Η δημοτική επιτροπή 
διαβούλευσης: 
Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα 
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του 
Δήμου. Αυτό δηλαδή που θα κάνουμε σήμερα.  
Επίσης, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε 
αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. Δηλαδή μπορεί να γνωμοδοτήσει και για άλλα 
θέματα. Μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα, πλην του σημερινού. Αυτό το λέω γιατί θα 
κληθείτε εκ νέου μέσα στο 2021 να συνεδριάσουμε και για άλλα τοπικά ζητήματα που 
απασχολούν την κοινωνία μας. Όπως για παράδειγμα πέρυσι συνεδριάσαμε για το θέμα της τιμής 
του ελαιολάδου.  
Επίσης, η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου 
των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του 
Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την 
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 
Ακόμα, μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. 
Τέλος, διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, που είναι και λόγος 
της σημερινής Συνεδρίασης.   
Θέλω να πω δηλαδή ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι κάτι παραπάνω από αυτό που 
γίνεται σήμερα. Μπορεί να συνεδριάζει και για άλλα θέματα. Πλην των δυο θεμάτων της γνώμης 
ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, μπορεί να συνεδριάζει και να 
γνωμοδοτεί και επί άλλων θεμάτων. 
Καμπύλης Γεώργιος - Δήμαρχος: Πριν περάσουμε στα θέματα θέλω να καλωσορίσω και εγώ 
τα μέλη και όλους όσους συμμετέχουν στην Επιτροπή. Δυστυχώς, το ανέφερε και ο Πρόεδρος, 
αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει φέτος, όμως από τον Μάρτιο βρισκόμαστε κάτω από πολύ ιδιαίτερες 
και ειδικές συνθήκες. Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο με μια Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία είχε 
σχέση το πρόβλημα της τιμής του ελαιολάδου, αλλά δεν μας επέτρεψαν οι συνθήκες να 
συνεδριάσουμε ξανά.  
Σήμερα είναι μια δοκιμή και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι συμμετέχετε πάρα πολλοί, όπως 
ανέφερε κι ο Πρόεδρος. Οπότε μας δίνεται η δυνατότητα και μέσα από αυτή την διαδικασία, που 
όπως φαίνεται δυστυχώς θα ακολουθήσει και τους επόμενους τουλάχιστον δυο, τρεις μήνες, να 
μπορούμε να συνεδριάσουμε και γι’ αλλά θέματα.  
Σήμερα θα συζητήσουμε τόσο το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, όσο και το προσχέδιο του 
Προϋπολογισμού. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε προτάσεις, για να δούμε προτάσεις που 
μπορούμε να υιοθετήσουμε μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν και 
γενικότερα, όπως έχουμε τονίσει και πάρα πολλές φορές σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους 
εκπροσώπους, όποιος θέλει μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει προτάσεις, να τις συζητάμε 
και πέρα από τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης.  
Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαμαρτζή με το Τεχνικό Πρόγραμμα.  
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Σαμαρτζής θέλω να πω ότι σαν 
Δήμος και ο Δήμαρχος προσωπικά, έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον θεσμό της 
διαβούλευσης, υπό την έννοια ότι πριν γίνει οτιδήποτε είναι σημαντικό το γεγονός να υπάρχει 
διαβούλευση, να γνωρίζουμε τί θέλουν οι τοπικές κοινωνίες και  τί είναι αυτό που επιθυμούν οι 
πολίτες, πριν προχωρήσουμε στην υλοποίηση πραγμάτων τα οποία έρχονται να ρυθμίσουν την 
ζωή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο εκπροσώπησης των πολιτών 

ΑΔΑ: Ω8ΣΙΩ9Ψ-2ΔΗ



5 
 

έρχεται να μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει το επόμενο χρονικό 
διάστημα για να ψηφίσει τα δυο αυτά σοβαρά θέματα, δηλαδή το Τεχνικό Πρόγραμμα που αφορά 
τα τεχνικά έργα της περιοχής μας και τον προϋπολογισμό και η Επιτροπή Διαβούλευσης θα δώσει 
το στίγμα και την κατεύθυνση που θα κινηθεί ο Δήμος. 
Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Σαμαρτζής Γεώργιος, ο οποίος θα 
παρουσιάσει το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης :   
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Ο κύριος Σαμαρτζής έχει το λόγο να παρουσιάσει το Τεχνικό 
Πρόγραμμα, μέσα από τις καρτέλες που έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε στην οθόνη 
του υπολογιστή σας. 
Σαμαρτζής Γεώργιος: Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης και όλους τους παρευρισκόμενους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, εσείς και αυτοί 
που αγαπάτε, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε και  εύχομαι γρήγορα να γυρίσουμε 
στην κανονικότητα της ζωής μας και γενικότερα της καθημερινότητας μας. 
Έχετε λάβει όλοι το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2021, το οποίο αναλυτικά είναι 
το παρακάτω : 

 

ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

α/α ΤΙΤΛΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΡΓΟΥ  Υπόλοιπο  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

  ΜΕΛΕΤΕΣ     

1 Μελέτη Γ. Π. Σ.  Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (με 1η Σ.Σ.) 47.992,00 ΣΑΤΑ 

2 Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ οικισμού Αγ. Πέτρου 16.290,00 ΣΑΤΑ 

3 Πράξη αναλογισμού στα Ο.Τ. 150-155-156 και 50-51 στην 
Τ. Κ. Παρ. Άστρους (μελέτη τοπογραφίας) 

1.691,68 ΣΑΤΑ 

4 Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης 
για το έργο "Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς 
και μετατροπή του σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων" 

96.255,00 ΕΤΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 162.228,68   

 
 
 

  
ΕΡΓΑ     

1 Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Αγ. 
Παρασκευή Τ.Κ. Δολιανών. 

159.026,96 ΠΑΑ      2014-2020 

2 Αναπλάσεις στις κοινότητες Βερβένων - Μελιγούς Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 

22.800,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

3 Ασφαλτοστρώσεις Αγ. Πέτρου και Ορεινής Μελιγούς. 26.100,00 ΚΑΠ 

4 Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, που επλήγη από τη φυσική 
καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018.                   

491.391,35 Π.Δ.Ε.   Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ. 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 699.318,31 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Α΄ 
ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση 

1 Μελέτες προετοιμασίας έργων. 20.000,00 ΚΑΠ 

2 Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή 
του σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων – Εργολαβία. 

1.843.450,34 ΕΤΠΑ -ΕΠΑνΕΚ 

3 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Αποκατάσταση 
δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή του σε 
πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. 

74.400,00 ΕΤΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 

4 Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους. 418.700,00 ΕΤΠΑ - ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ & Ίδιοι 
πόροι  (9.500,00) 

5 Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου - Ενεργειακού 
Επιθεωρητή στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους. 

10.138,00 ΕΤΠΑ - ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ίδιοι 
πόροι  (4.000,00) 

6 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων & επενδυτικών 
δραστηριοτήτων. 

96.977,74 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

7 Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στον Πλάτανο Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 

405.000,00 Πράσινο Ταμείο 
(202.660) και ίδιοι 
πόροι (202.340) 

8 Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας. 

87.011,14 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ       
& ίδιοι πόροι 

9 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση 
και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

60.760,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.016.437,22   

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΤΟΥΣ  2021 

ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ  ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  Κ.Α.Π. 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 Διαπλάτυνση διασταύρωσης οδού προς παραλία Αγ. 
Ανδρέα με την Επαρχιακή  Άστρους - Λεωνιδίου και στις 
δύο πλευρές. 

56.800,00 ΚΑΠ 

2 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην κοινότητα 
Άστρους. 

98.400,00 ΚΑΠ 

3 Τσιμεντοστρώσεις - τοιχία αντιστήριξης Καράτουλας - 
Καστρίου - Καστάνιτσας - Πλάτανας - Κούτρουφα - 
Μεσορράχη - Ωριάς. 

37.800,00 ΚΑΠ 

4 Τσιμεντοστρώσεις Άστρους - Μελιγούς - Ξηροπηγάδου 
και Κορακοβουνίου. 

66.400,00 ΚΑΠ 

5 Τσιμεντοστρώσεις Αγ. Πέτρου - Δολιανών . 41.700,00 ΚΑΠ 
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6 Αναπλάσεις Βερβένων - Ελάτου - Περδικόβρυσης και 
Ωριάς. 

20.200,00 ΚΑΠ 

7 Ηλεκτροφωτισμός στη θέση ΝΗΣΙ κοινότητας Παραλίου 
Άστρους. 

57.500,00 ΚΑΠ 

8 Φωτισμός δρόμου προς Νεκροταφείο Κορακοβουνίου.  30.000,00 ΚΑΠ 

9 Ηλεκτροφωτισμός κοινότητας Πραστού. 18.000,00 ΚΑΠ 

  ΣΥΝΟΛΟ 426.800,00   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 
ΕΡΓΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
1 Ανάπλαση παραλιακής οδού Καλλίτση στην Τ.Κ. Παρ. 

Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 
1.500.000,00 Π.Δ.Ε.            

Υπ.Οικ.& Αναπτ. 

2 Φωτισμός πλατείας στη θέση Βρύση και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις στο κοινοτικό κατάστημα 
Κορακοβουνίου. 

17.800,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

3 Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα. 359.600,00 ΠΑΑ 2014-2020 
(LEADER) 

4 Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου πρώην ελαιοτριβείου 
Ευθυμίου στην Κοινότητα Άστρους. 

79.374,68 κληρ/μα Παν. 
Γιαννούκου 

5 Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Β΄ Εθνοσυνέλευσης 
από οικία Ευθυμίου  έως Γυμνάσιο. 

420.000,00 ΠΑΑ 2014-2020 
(LEADER) 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.376.774,68   

 
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 είναι μια σύνθεση έργων που έρχονται από την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή, γιατί έχει έργα που συνεχίζονται, από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 πράγματα 
που είτε υλοποιήθηκαν εν μέρει, είτε δεν πρόλαβαν να υλοποιηθούν, από νέες πρωτοβουλίες που 
πήραμε σαν Δημοτική Αρχή και πετύχαμε ορισμένα πράγματα. Σίγουρα μπορούσαν πολλά 
παραπάνω να γίνουν την χρονιά του 2020, ωστόσο δεν μας το επέτρεψε η πανδημία του 
κορωνοϊού. Έχουν κλείσει πάλι οι υπηρεσίες. βεβαίως δεν έχω να πω τίποτα τουλάχιστον για 
τους εργαζομένους της Τεχνικής Υπηρεσίας, γιατί ξέρω ότι δουλεύουν άκοπα από το σπίτι τους 
και πραγματικά τους τιμάει αυτό και χαίρομαι που τους έχω συνεργάτες.  
Η πρώτη καρτέλα που βλέπετε είναι τα έργα-μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη:  
Η μελέτη του Γ.Π.Σ. του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο ποσό που βλέπετε και αποτελείται από 
δυο κομμάτια· το ένα κομμάτι έρχεται από την παλιά σύμβαση, που είχε ξεκινήσει από το 2013 
με την εκπόνηση του Γ.Π.Σ. και είναι ένα τμήμα που μόλις βγουν όλες οι αδειοδοτήσεις να 
πληρωθεί ο μελετητής. Και είναι και ένα δεύτερο κομμάτι, την συμπληρωματική σύμβαση που 
υπογράψαμε τον Μάιο του 2020, καθώς το Γ.Π.Σ. του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας είχε αποσταλεί 
στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το ένα 
τμήμα του για έγκριση και είχε καθυστερήσει σχεδόν δυο έτη, από τον Δεκέμβριο του 2017 που 
εστάλη και μας απάντησαν 31/12/2019.  
Έκτοτε άλλαξαν πολλά πράγματα στο χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο της χώρας και 
κατόπιν τούτου ήταν αναγκαία η προγραμματική σύμβαση, όπως κρίθηκε και από το Τεχνικό 
Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να υπογραφεί με τον μελετητή και να προχωρήσουμε 
στην ολοκλήρωση του Γ.Π.Σ. Σε αυτή την φάση, έχουμε, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, αναρτήσει 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διαβούλευση την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων προς όλους τους φορείς και προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να 
διατυπώσουμε απόψεις και να γίνουν όποιες αλλαγές επιτρέπονται στο παρόν στάδιο. 
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Εξασφαλίσαμε την παράταση, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία έπρεπε το Γ.Π.Σ. να είχε γίνει 
Φ.Ε.Κ. μέχρι τις 2/9/2020. Ωστόσο λόγω αυτής της καθυστέρησης που προανέφερα και κατόπιν 
πιέσεων εξασφαλίσαμε την εξάμηνη παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 και πιέζουμε προς 
όλες τις κατευθύνσεις και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ώστε το Γ.Π.Σ. να πάρει Φ.Ε.Κ. και  από 
ένα σχέδιο να γίνει τελικά το κειμένου του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας.  
Να συμπληρώσω ότι ήδη έχουμε καταθέσει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος αίτηση ώστε να 
εκπονηθούν με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. 
Ο Δήμος, λόγω του ότι είναι Καποδιστριακός, έχει την ιδιαιτερότητα να θεωρείται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος ως μια Δημοτική Ενότητα, συνεπώς το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα 
αφορά όλη την έκταση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και θα έρθει να συμπληρώσει, να καλύψει 
ατέλειες και να διορθώσει ό,τι δεν συμπεριλήφθηκε στον γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  
Το δεύτερο είναι η μελέτη δικτύων αποχέτευσης Αγίου Πέτρου. Είναι επίσης μια μελέτη που 
έρχεται από παλιά. Είχε συναφθεί μια σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Πάρνωνα, είχε 
εκπονηθεί μελέτη και το ποσό που βλέπετε στην καρτέλα είναι το λεγόμενο 30% που ορίζει η 
εθνική νομοθεσία των μελετών, που μόλις παρθούν όλες οι αδειοδοτήσεις του μελετώμενου έργου 
πληρώνεται ο ανάδοχος μελετητής. 
Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι έχει προχωρήσει και αυτή η μελέτη. Ο κύριος Κούσουλας ο 
Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω και της ιδιότητας του ως μηχανολόγος, ο κύριος 
Σακαλής, Διευθυντής της ΔΕΥΑ και ο αρμόδιος υπάλληλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, 
συνεργάστηκαν και έχουν αποστείλει στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
για έγκριση τη Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου και μόλις αυτή μας 
έρθει επικυρωμένη από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα τελειώσει αυτό το έργο, θα πληρωθούν 
αυτά τα χρήματα και θα έχει ο Δήμος ένα ώριμο έργο, ώστε να αναδείξει μια ενδεχόμενη 
χρηματοδότηση. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ο οικισμός του Αγίου Πέτρου είναι Δ΄ προτεραιότητας 
σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς είναι κάτω από 1.100 κατοίκους, οπότε ο 
ισοδύναμος πληθυσμός του δεν επαρκεί αυτή την στιγμή ώστε να χρηματοδοτηθεί από κάποιο 
Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρόγραμμα. Ωστόσο όλες οι προσπάθειες θα ενταθούν ώστε αν το 
καταφέρουμε να πετύχουμε μια χρηματοδότηση για να καταφέρουμε να λύσουμε κάποια 
προβλήματα που έχει όχι μόνο ο Άγιος Πέτρος, αλλά όλα τα ορεινά χωριά του Δήμου μας.  
Η πράξη αναλογισμού στα τετράγωνα που βλέπετε στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους είναι η 
μελέτη τοπογραφίας. Το ποσό που βλέπετε είναι ώστε να εγκριθούν οι αδειοδοτήσεις. Ο κύριος 
Γαρδικιώτης, σαν πρώην Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, μαζί με τον κύριο Πέτρου και την κυρία 
Μαντά ξέρω ότι έχουν κοπιάσει πολύ γι’ αυτή την μελέτη. Βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και 
έχουν κάνει σημαντικά βήματα. Νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξέλιξη, ώστε 
να λυθούν κάποια ζητήματα στο Παράλιο και εν τέλει να διανοιχτούν κάποιοι δρόμοι ώστε να 
αποσυμφορηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος του Παραλίου.  
Το 4ο έργο είναι η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής για τον πολυχώρο της Μελιγούς, που θα 
μεταστεγαστούν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας και θα γίνει και ένα κέντρο 
δραστηριοτήτων και πολιτιστικό κέντρο. Το ποσό που βλέπετε είναι χρηματοδοτούμενο από το 
ΕΣΠΑ και αφορά στην πληρωμή των μελετών αυτού του χώρου. Προχωρήσαμε σε διαγωνισμό. 
Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης ήταν περίπου 245.000€ και κατόπιν όλων των ενεργειών 
που έπρεπε να γίνουν ορίστηκε ανάδοχος η εταιρεία «Ανάπλαση Α.Ε.», μια εταιρεία 
αναγνωρισμένου κύρους που μελετάει έργα τόσο εντός Ελλάδος, όσο και εκτός Ελλάδος σε 
χώρες που έχουν γίνει πολύ σημαντικά πρότζεκτ. Έχουμε μια άριστη συνεργασία μέχρι στιγμής 
μαζί τους και μέχρι 8/12/2020 είναι να παραδώσουν τις οριστικές μελέτες. Κατόπιν και σημερινής 
μάλιστα επικοινωνίας, μας είπαν ότι θα είναι εντός χρονοδιαγράμματος.  
Να σας ενημερώσω ότι έχουν γίνει κάποιες αρχικές τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική 
προμελέτη που είχε ενταχθεί το έργο, καθώς βάση της αρχικής προμελέτης η δυναμικότητα των 
παιδικών σταθμών θα ανερχόταν νομίζω στα 52 παιδιά. Εξετάζοντας το μέσο όρο της τελευταίας 
πενταετίας σε συνεργασία με τον κύριο Κολοστούμπη και τον υπάλληλο των παιδικών σταθμών, 
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είδαμε ότι ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας στους παιδικούς σταθμούς είναι περί τα 70 
παιδιά. Συνεπώς, κάναμε κάποιες αλλαγές και προχωρήσαμε σε συνεργασία με τους μελετητές 
στην αναδιάταξη του χώρου, ώστε η δυναμικότητα του πολυχώρου αυτού να ανέρχεται στα 76 
παιδιά και μια προσαύξηση που δίνει η εθνική νομοθεσία, να μπορεί να πάει μέχρι τα 82 τα παιδιά, 
που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, βάσει του μέσου όρου της 
τελευταίας πενταετίας. Συν δώδεκα βρέφη.  
Το χρονοδιάγραμμα είναι αρχές του έτους, έχοντας λάβει όλες τις αδειοδοτήσεις που πρέπει, να 
προχωρήσουμε στην δημοπράτηση, ώστε να ξεκινήσει και το έργο, προϋπολογισμού 1.800.000€, 
ώστε να μεταστεγαστούν όσο πιο σύντομα γίνεται σε ένα σύγχρονο χώρο τα παιδιά και τα βρέφη 
του Δήμου.  
Βλέπουμε την ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην θέση Αγία Παρασκευή Δολιανών. 
Δυστυχώς είναι ένα πολύπαθο έργο. Όπως θα θυμάστε πέρυσι τέτοιο καιρό υπογράψαμε δυο 
συμβάσεις για την Κοινότητα Δολιανών, δυο αγροτικές οδοποιίες, μια στην θέση Τσιόροβος, 
περίπου 2,5 χλμ και άλλη μια στην θέση Αγία Παρασκευή. Στην θέση Τσιόροβος ο ανάδοχος 
προχώρησε κανονικά στις εργασίες και παρέδωσε εντός χρονοδιαγράμματος το έργο και η τοπική 
κοινωνία των Δολιανών και όσοι διαθέτουν κτήματα σε αυτή την περιοχή χρησιμοποιούν αυτό τον 
δρόμο. Ωστόσο στο έργο που βλέπουμε σε αυτή την καρτέλα, ο ανάδοχος εργολάβος, η εταιρεία 
ΚΑΣΤΑΤ Α.Ε. έχει κάνει μόνο το 8% του έργου και εκκρεμεί το υπόλοιπο 92% Όσοι 
παρευρίσκονται στα Δημοτικά Συμβούλια και όσοι παρακολουθούν γνωρίζουν ότι, δυστυχώς για 
το έργο και την κοινωνία των Δολιανών, έχουμε φτάσει στο σημείο να βγει έκπτωτος ο εργολάβος. 
Κάτι που στα δημόσια έργα γίνεται με χρονοβόρες διαδικασίες . Καλούμαστε στις 21 Δεκεμβρίου 
να παραστούμε στο Υπουργείο Υποδομών, ώστε να καταθέσουμε τις απόψεις μας επί της 
έκπτωσης.  
Θέλω να τονίσω ότι η Τεχνική Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει γι’ αυτό. Ήταν απόλυτα 
συνεργάσιμη με τον ανάδοχο εργολάβο, στα πλαίσια του δυνατού και του νόμιμου προχώρησε 
σε όποιες διευκολύνσεις και ήταν απόλυτα συνεννοήσιμη και συζητήσιμη, ωστόσο ο εργολάβος 
από Δευτέρα σε Δευτέρα ερχόταν, αυτό ήταν το ανέκδοτο μας και πέρασαν πολλές Δευτέρες και 
ακόμα να φανεί. Ευελπιστούμε, τέλος πάντων, να τελειώσει αίσια η υπόθεση αυτού του έργου, 
ώστε να ολοκληρωθεί και να το χρησιμοποιούν οι αγρότες της Κοινότητας Δολιανών και όσοι 
θέλουν να πάνε στην Αγία Παρασκευή.  
Οι αναπλάσεις της Κοινότητας Βερβένων και της Κοινότητας Μελιγούς είναι ένα έργο που έρχεται 
από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020, δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο και το λέω για να 
καταλάβουμε όλοι πως η γραφειοκρατία επηρεάζει την εξέλιξη ακόμα και ενός μικρού έργου των 
22.000€, όταν δημοπρατείται κάτι από τον Αύγουστο και θα υπογράψουμε σύμβαση τέλος του 
χρόνου. Έχουμε οριστικό ανάδοχο και με την υπογραφή της σύμβασης θα εκκινήσει,  καιρού 
επιτρέποντος, στις αναπλάσεις στις δυο κοινότητες.  
Οι ασφαλτοστρώσεις του Αγίου Πέτρου και της Ορεινής Μελιγούς είναι  έργο του Τεχνικού 
Προγράμματος. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο τον κύριο Δήμα, θα υπογράφει εντός του 
Ιανουαρίου σύμβαση, ώστε καιρού επιτρέποντος να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.  
Το έργο που βλέπετε στην καρτέλα αυτή είναι το γνωστό, που αφορά την αποκατάσταση από τις 
ζημιές του κυκλώνα του Ζορμπά, που είχε γίνει το 2018 στις έξι κοινότητες του Δήμου μας: 
Άστρος, Παράλιο Άστρος, Άγιος Ανδρέας, Ξηροπήγαδο, Δολιανά και Αγία Σοφία. Έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η Κοινότητα της Αγίας Σοφίας και θα προχωρήσει ο εργολάβος στο Ξηροπήγαδο, 
ώστε να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές που είχαν προκληθεί από τον κυκλώνα του Ζορμπά. 
Τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι τα εξής : 
Οι μελέτες προετοιμασίας έργων είναι ο γενικός κωδικός που μπαίνει κάθε χρόνο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα, για να υπάρχουν πόροι ώστε να χρηματοδοτηθούν κάποιες μελέτες είτε για το 
Τεχνικό Πρόγραμμα, είτε για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Η αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου 
είναι το κύριο έργο, που σας είπα πριν στη Μελιγού, προϋπολογισμού 1.843.000€ και κατόπιν 
της έγκρισης των μελετών που προανέφερα θα δημοπρατηθεί εντός του 2021 και θα 
κατασκευαστεί.  
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Η υπηρεσία τεχνικού συμβούλου είναι υποέργο του πολυχώρου της Μελιγούς, 
χρηματοδοτούμενο και αυτό από το ΕΣΠΑ. Αφορά υπηρεσίες των μελετητών που μελετούν τώρα 
το έργο, ώστε κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου να λειτουργούν ως τεχνικοί σύμβουλοι 
στην Τεχνική Υπηρεσία και στον εργολάβο που θα κατασκευάζει το έργο, να παρέχουν όλες τις 
τεχνικές οδηγίες και να αντιμετωπίζουν οποία προβλήματα ανακύπτουν.  
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου του Άστρους αφορά παρεμβάσεις στα 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου, ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά και οι άνθρωποι 
που το χρησιμοποιούν να είναι σε πιο φιλικές προς τον άνθρωπο συνθήκες. Έχουμε προχωρήσει 
την μελέτη, έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που 
πρέπει να εξετάσουμε κάποια σημεία, γιατί είχε προβλεφθεί στην προμελέτη να τοποθετηθούν 
φωτοβολταϊκά στην στέγη του κτηρίου. Ωστόσο, ψάχνοντας τον φάκελο από την πολεοδομία και 
εξετάζοντας τα στατικά, δηλαδή την αντοχή του κτηρίου, είδαμε ότι η μελέτη του λέει ότι δεν μπορεί 
να τοποθετηθεί βάρος στην στέγη του κτηρίου. Οπότε εξετάζουμε άλλες λύσεις, ώστε να 
ικανοποιήσουμε και τον ενεργειακό στόχο και να μην έχει πρόβλημα η στατικότητα του κτηρίου 
και να προχωρήσουμε στην δημοπράτησή του. 
Η παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου είναι κάτι αντίστοιχο με τον τεχνικό σύμβουλο που 
ανέφερα πριν. Με την δημοπράτηση του έργου θα παρέχονται υπηρεσίες, που είναι και αυτές 
χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, κατόπιν επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη, μέσω 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε ό,τι προβλήματα ανακύπτουν κατά την φάση υλοποίησης του 
έργου σε επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης, να αντιμετωπίζονται και να προχωράμε.  
Είχε λάβει ο Δήμος μας μια έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για έργα, υπηρεσίες και 
μελέτες από το υπουργείο Εσωτερικών. Γι’ αυτό το έργο υπάρχουν σκέψεις με την ψήφιση του 
Τεχνικού Προγράμματος να διατεθεί, κατόπιν σχεδιασμού που έχουμε για κάποιες νέες μελέτες ή 
αναπτυξιακά προγράμματα, είτε για άλλες ανάγκες του Δήμου.  
Η αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου στον Πλάτανο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας είναι μια 
ιστορία που, όπως έμαθα, έρχεται από πολύ παλιά, από εποχής κοινοτήτων, όταν ο τότε 
Πρόεδρος προσπαθούσε να το κάνει ξενώνα. Ήταν μια ώριμη μελέτη από το 2011 στα συρτάρια 
της Υπηρεσίας, κινηθήκαμε, την εντάξαμε στο Πράσινο Ταμείο, συγχρηματοδοτηθήκαμε και τον 
Ιανουάριο του 2021 θα δημοπρατηθεί, ώστε να έχουμε ανάδοχο και να προχωρήσουμε στην 
κατασκευή του κτηρίου αυτού, που είναι διατηρητέο κτήριο στον Πλάτανο, ώστε να γίνει ένας 
σύγχρονος πολυχώρος, που σίγουρα θα αναβαθμίσει τόσο την τοπική κοινωνία του Πλατάνου, 
όσο και τον ορεινό όγκο του Δήμου γενικότερα.  
Το επόμενο, η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου, είναι μια ένταξη που πετύχαμε. Υποβάλαμε στο Φιλόδημος  τον 
Νοέμβριο του 2019 τον φάκελο, ώστε τα σχολεία του Δήμου μας, όσα τουλάχιστον δεν διαθέτουν 
πυροπροστασία να αποκτήσουν. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι σε περίπτωση πυρκαγιάς τόσο 
για τα παιδιά, όσο και για τους καθηγητές να υπάρχουν μέσα πυροπροστασίας που θα τους 
προστατέψουν από την πυρκαγιά. Στο εν λόγω ποσό εμπεριέχονται και οι μελέτες και το 
πρόγραμμα χρηματοδοτεί και την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και την κατασκευή των 
μέσω πυροπροστασίας, ώστε όλα τα σχολεία του Δήμου μας να έχουν τα μέσα πυροπροστασίας 
που προβλέπονται από την νομοθεσία και να είναι ασφαλή για τα παιδιά και τους καθηγητές.  
Οι ράμπες και τα wc ΑμΕΑ επίσης αφορούν τα σχολεία του Δήμου μας, όσα σχολεία δεν έχουν 
πρόσβαση για παιδιά ή καθηγητές που έχουν αναπηρίες και κινητικά προβλήματα.  Υποβάλαμε 
τέλος του 2019 στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο πρόγραμμα Φιλόδημος τον φάκελο και 
ενταχτήκαμε, ώστε όλα τα σχολεία να έχουν ράμπες και w.c ΑμΕΑ.  
Το Τεχνικό Πρόγραμμα που είναι από την πρώην ΣΑΤΑ, νυν ΚΑΠ είναι όπως όλοι γνωρίζετε 
ύψους 275.750€ για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας τα τελευταία χρόνια. Εμπεριέχονται έργα του 
2020 που δυστυχώς δεν κατάφεραν σε κάποιες κοινότητες να εκτελεστούν. Όταν ψηφίστηκε το 
Τεχνικό Πρόγραμμα και ήρθαν οι προτάσεις των νέων κοινοτικών αρχών, κάναμε μια ιεράρχηση 
με την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να δούμε ποια έργα μπορούν να υλοποιηθούν από άποψη 
προϋπολογισμού εντός του 2020 και ποια ήθελαν επιπρόσθετες πόρους ώστε να υλοποιηθούν.  
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Ένα τέτοιο έργο είναι η διαπλάτυνση της διασταύρωσης στον Άγιο Ανδρέα. Όσοι δεν γνωρίζετε, 
είναι η διασταύρωση που στρίβουμε προς την παραλία. Είναι μια διασταύρωση πολύ επικίνδυνη, 
καθώς είναι πολύ στενή και ευτυχώς δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα ακόμα. Είμαστε σε συνεργασία 
με τον Πρόεδρο, ο κύριος Παπούλιας έχει αναλάβει την μελέτη και την έχει φτάσει σε επίπεδο 
70%. Είδαμε ότι τα 28.400€ που είχε προτείνει η Κοινότητα του Αγίου Ανδρέα για το 2020 δεν 
επαρκούσαν, γιατί δυστυχώς τα δημόσια έργα επιβαρύνονται με επιπλέον 15%, 18% και μπορεί 
ένα έργο να κάνει χίλια ευρώ και να φτάνει να έχει προϋπολογισμό 1.500€. Βάλαμε και τα φετινά 
λεφτά που αντιστοιχούν στην Κοινότητα του Αγίου Ανδρέα και φτάσαμε τις 56.800€, ώστε να 
τελειώσει ο μελετητής την μελέτη και να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση.  
Η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Άστρους έχει δυο καινούρια έργα 
αναπλάσεων που είχε προτείνει το Κοινοτικό Συμβούλιο  και ένα έργο του 2020, που ωστόσο 
επειδή η μελέτη είναι έτοιμη της τάξεως των 45.000€ για το 2020, αλλά στα δημόσια έργα δεν 
μπορείς να δημοπρατήσεις σε μια κοινότητα δυο ομοειδή έργα, γιατί θεωρείται κατάτμηση, θα 
δημοπρατηθούν όλα μαζί, τόσο του 2020 όσο και τα υπόλοιπα για τα οποία έχουμε κάνει μια 
προεκτίμηση ότι είναι της τάξης των 50.000€. 
Οι τσιμεντοστρώσεις στα χωριά που βλέπετε είναι τόσο του 2020, όσο και του 2021. Αφορά 
κάποια ορεινά χωριά που δυστυχώς δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Έχω την κυρία Πρόεδρο 
του Καστρίου απέναντί μου και νιώθω λίγο άσχημα, γιατί δυστυχώς στο Καστρί και σε κάποια 
άλλα χωριά δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Ωστόσο η εισήγηση μου προς την Υπηρεσία θα 
είναι να προταχθούν αυτά τα χωριά που δεν πρόλαβε να γίνει κάτι το 2020, ώστε να γίνει η μελέτη 
και να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου.  
Στις τσιμεντοστρώσεις Άστρους, Μελιγούς, Ξηροπηγάδου και Κορακοβουνίου, είναι οι προτάσεις 
των κοινοτήτων που έχουν ζητήσει κάποιες τσιμεντοστρώσεις. Έχουμε και εδώ κάποιες 
υπολειπόμενες πιστώσεις από το 2020 και ομαδοποιείται σε ένα ενιαίο έργο σε αυτές τις 
κοινότητες.  
Οι τσιμεντοστρώσεις Αγίου Πέτρου και Δολιανών είναι ένα καινούριο έργο, με πιστώσεις που 
αφορούν μόνο το 2021.  Όπως είπαμε προηγουμένως, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τοπικής 
κοινότητας  τα χρήματα που προορίζονταν για την κοινότητα των Δολιανών διατέθηκαν ώστε το 
5Χ5 να τελειώσει επιτέλους. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί πριν τον κορωνοϊό έβλεπα τα παιδιά 
να παίζουν και έγινε ένα πολύ όμορφο έργο.  
Για τις αναπλάσεις Βερβένων, Ελάτου, Περδικόβρυσης και Ωριάς είναι οι προτάσεις των 
κοινοτήτων που εμπίπτουν στην κατηγορία των αναπλάσεων για το 2021. Στα Βέρβενα, όπως 
είδατε έχει γίνει ένα κομμάτι, θα συνεχίσουμε ώστε να γίνει ένα επιπλέον κομμάτι και στα 
υπόλοιπα χωριά και περιέχει και τους πόρους του 2020 που δεν πρόλαβαν να εκτελεστούν.  
Τα τρία τελευταία έργα είναι στην κατεύθυνση που περιέγραψα στην αρχή. Κατόπιν συμφωνίας 
με τους Προέδρους των κοινοτήτων είδαμε ότι για τους τρεις ηλεκτροφωτισμούς δεν έφταναν οι 
πόροι του 2020, ώστε να ολοκληρωθούν. Έτσι, ομαδοποιήσαμε τους πόρους του 2020 και του 
2021 κι έχουμε τον ηλεκτροφωτισμό με 57.500€. Την μελέτη θα την εγκρίνουμε μαζί με την ψήφιση 
του Τεχνικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και την μελέτη του δρόμου προς το 
νεκροταφείο, που είναι της τάξεως των 30.000€ και μέχρι τέλους του έτους, το αργότερο αρχές 
του επόμενου έτους θα έχουμε εγκρίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη μελέτη του φωτισμού της 
Κοινότητας Πραστού.  
Κλείνοντας, να πω ότι έχουμε κάποια χρηματοδοτούμενα έργα στις κοινότητες του Δήμου μας, 
όπως η ανάπλαση της παραλιακής οδού Καλλίτση στο Παράλιο Άστρος, που ήταν και πέρυσι στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα. Είμαστε κοντά στο να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για να πληρωθεί αυτή 
η μελέτη. Περιμένουμε την απόφαση ένταξης για την χρηματοδότηση της μελέτης. Έχει 
προχωρήσει η Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Κτηματική για τη νομιμοποίηση, καθώς 
επειδή είναι μέσα στην γραμμή αιγιαλού και παραλίας, πρέπει να νομιμοποιηθεί για να 
δημοπρατηθεί το έργο. Επίσης ο φωτισμός πλατείας στο Κορακοβούνι είναι ενταγμένο έργο στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.  
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Επίσης, για τα δυο έργα του Leader, η ανάπλαση του Αγίου Ανδρέα, και η ολοκλήρωση της 
ανάπλασης της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, πρέπει να γίνουν κάποια διαδικαστικά θέματα, να δοθούν 
κάποιες εγκρίσεις και στις δυο πλατείες, ώστε να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση.  
Να αναφέρω ότι είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη για το Ξηροπήγαδο. Κατόπιν συντονισμένων 
ενεργειών στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι κάτι που δεν βλέπετε στο προσχέδιο, καθώς έγινε 
μετά την αποστολή του, πετύχαμε την ένταξη αγροτικής οδοποιίας μήκους περίπου δέκα 
χιλιομέτρων.  
Αυτό είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 και ελπίζω να καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό να το 
υλοποιήσουμε, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του Δήμου της Βόρειας Κυνουρίας.  
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. 
Καμπύλης Γεώργιος - Δήμαρχος: Ο κύριος  Αντιδήμαρχος ήταν αναλυτικότατος και 
ειλικρινέστατος για το τι έχει συμβεί το 2020. Έχω κάποια επιπλέον σχόλια να κάνω, απλά θα 
ήθελα πρώτα να ακούσω τα σχόλια των μελών της επιτροπής και όσων παρακολουθούν και στη 
συνέχεια θα κάνω κάποια σχόλια επιπλέον.  
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Ο κύριος Μαντάς έχει το λόγο.  
Μαντάς Παναγιώτης: Δεν κρίνω σκόπιμο να τοποθετηθώ σε αυτό το επίπεδο, στην Επιτροπή 
Διαβούλευσης. Ο ρόλος μου είναι να παρευρίσκομαι απλώς για ενημέρωση ή απάντηση σε 
κάποια θέματα. Θα τοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έτσι νομίζω προκύπτει από το 
θεσμικό πλαίσιο.  
Κολοστούμπης Παναγιώτης: Όπως είπε και ο κύριος Μαντάς, παρευρισκόμαστε εδώ για να 
ακούσουμε τις τοποθετήσεις και θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Παραλίου Άστρους: 
Αναφορικά με τον ηλεκτροφωτισμό στην θέση Νησί στο Παράλιο Άστρος, είχαμε κάνει μια 
συζήτηση με τον προϊστάμενο της Τεχνική Υπηρεσίας και με τον κύριο Σαμαρτζή και  είχαμε πει 
μήπως είναι δυνατόν, επειδή το έργο του Παραλίου Άστρους είναι ώριμο και η μελέτη είναι 
ολοκληρωμένη εδώ και αρκετό καιρό, μήπως έπρεπε να υποβληθεί ξεχωριστά και όχι μαζί με τα 
άλλα, για να μην καθυστερήσει η υλοποίηση του. Αυτή την παρατήρηση ήθελα να κάνω.  
Σαμαρτζής Γεώργιος: Ο ηλεκτροφωτισμός στην θέση «Νησί» είναι ξεχωριστό έργο.  
Παρασκευουλάκος Σωτήριος – Πρόεδρος Κοινότητας Ωριάς: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο 
Αντιδήμαρχο. Έχει βάλει σε δυο σημεία τσιμεντοστρώσεις, που μεταξύ άλλων έχει την Ωριά και 
άλλο στις αναπλάσεις. Αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα που είχαμε βάλει πέρυσι και φέτος;  Στα 
έργα «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης», που μεταξύ άλλων είναι οι κοινότητες 
Καράτουλα, Καστρίου και Ωριάς και σε άλλο σημείο έχει αναπλάσεις Βερβένων, Ελάτου, 
Περδικόβρυσης και Ωριάς. Αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 που είχαμε καταθέσει και το 
φετινό που καταθέσαμε τώρα;  
Επίσης, ο αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας τα ξέρει καλύτερα από εμάς και επειδή το 
βίωσε ο άνθρωπος, αν μπορούμε για όλη την περιοχή, όχι μόνο για την Ωριά, για τα χωριά του 
Καστρίου· Καστρί, Καρατουλα και νέα Χώρα και Ελάτου τουλάχιστον που είμαστε στην ίδια 
ευθεία, αν μπορεί να γίνει μια μελέτη να κάνουμε μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Αυτό θα ήθελα να 
προτείνω. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και Δημοτικό Συμβούλιο.  
Σαμαρτζής Γεώργιος: Έτσι είναι, όπως το αναφέρατε Πρόεδρε. 
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Ο Όμιλος Μελέτης Ιστορίας – Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
«ΠΥΡΑΜΙΑ», κατέθεσε το από 26 Νοεμβρίου 2020 υπόμνημα, στο οποίο αναλυτικά 
αναφέρει : 
«Ο Όμιλος Μελέτης Ιστορίας – Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ΠΥΡΑΜΙΑ», ως βασικούς σκοπούς 
έχει θέσει την μελέτη, ανάδειξη και προβολή της Ιστορικής μνήμης και της Πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και την προστασία του Περιβάλλοντος του Παραλίου Άστρους, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ως άμεσα ζητήματα: 
Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 
Την προετοιμασία των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της 
Επανάστασης του 1821. 
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Συγκεκριμένα προτείνουμε: 
 Τη διεξαγωγή δύο ιστορικών ημερίδων με θέματα που άπτονται της συμβολής του τόπου 

μας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. 
 Την έκδοση ενός επετειακού τόμου στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα πρακτικά των δύο 

ημερίδων καθώς και αρχειακό υλικό. 
 Την προώθηση του αιτήματος για την αναστύλωση του Κάστρου του Άστρους σύμφωνα με 

την επιστολή που ο Όμιλος «ΠΥΡΑΜΙΑ» είχε αποστείλει από τον Ιούλιο 2020. 
Β. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Τη συνέχιση, τη χρονική επέκταση και τον εμπλουτισμό του ESTELLA FESTIVAL στο 

Παράλιο Άστρος. 
Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 Την ολοκλήρωση και λειτουργία του δικτύου του Βιολογικού Καθαρισμού. 
 Την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης και της αποκομιδής των 

απορριμμάτων, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. 
 Τη διάνοιξη οδών παράλληλων της οδού Βασιλείου Δουζένη, η οποία πρέπει να 

μονοδρομηθεί. 
 Την κατασκευή πεζοδρομίων, όπου δεν υπάρχουν. Το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει 

ατυχήματα, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες οφείλεται καθαρά στην τύχη. 
 Την επέκταση και βελτίωση του δημοτικού φωτισμού. 
 Τη διαμόρφωση του Κόμβου Ραχούλας σύμφωνα με τις προτάσεις των φορέων της 

περιοχής. 
Ευελπιστούμε ότι ο Δήμος θα συμβάλει αποτελεσματικά στην προώθηση και επίλυση αυτών των 
ζητημάτων, με συνέπεια την ουσιαστική αναβάθμιση όχι μόνο του Παραλίου Άστρους αλλά και 
ολόκληρου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». 
Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Βόρειας Κυνουρίας, κατέθεσε 
έγγραφο με σκέψεις, προβληματισμούς και προτάσεις σχετικά με την κατάρτιση του 
τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού  έτους 2021 του Δήμου  Βόρειας 
Κυνουρίας, το οποίο αναλυτικά αναφέρει : 
«Κατ’ αρχήν θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή κάλεσε τα πολιτικά 
κόμματα και τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων να συμμετέχουν στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, σε αντίθεση με την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή (Σκαντζού–Μαντά 2011- 2019), η οποία ουδέποτε το έπραξε. 
Ελπίζουμε και ευχόμαστε η διαβούλευση να είναι στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής και οι 
προσκλήσεις να μην περιορίζονται στα πολιτικά κόμματα και τις δημοτικές παρατάξεις, αλλά να 
συμπεριλαμβάνει φορείς και  δημότες όχι μόνο για τυπικές διαβουλεύσεις, που είναι υποχρεωτικές 
από τον νόμο, αλλά και για τα σημαντικά θέματα του Δήμου. 
Ωστόσο, τα προσχέδια του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού μας κοινοποιήθηκαν 
48 ώρες πριν από τη σημερινή συνεδρίαση της Ε.Δ. και όπως είναι ευνόητο μας στέρησε τη 
δυνατότητα να τοποθετηθούμε σε βάθος και ενδελεχώς.  
Παρ΄ όλα αυτά όμως η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Βόρειας Κυνουρίας 
αποφάσισε να συμμετάσχει στη διαδικασία με απόψεις, προτάσεις, αλλά και ερωτήματα για τα 
οποία ζητάμε διευκρινίσεις. 
Ζητάμε λοιπόν να μάθουμε γιατί δεν έχουν  εγγραφεί στον προϋπολογισμό έργα που έχουν  
ενταχθεί σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στο τεχνικό 
πρόγραμμα, όπως για παράδειγμαη ανάπλαση της παραλιακής οδού Καλλίτση στην Τ.Κ. Παρ. 
Άστρους (ΠΔΕ, 1.500.000 €), η ανάπλαση της πλατείας Αγ. Ανδρέα (LEADER, 359.600 €), η 
ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας της Β΄ Εθνοσυνέλευσης (LEADER, 420.000 €) κ.α. 
Ζητάμε επίσης να μάθουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο Βιολογικός καθαρισμός. Μπορεί να 
πρόκειται για έργο της ΔΕΥΑ και να μην  αφορά άμεσα το τεχνικό πρόγραμμα και τον 
προϋπολογισμό που συζητάμε, αλλά είναι ένα έργο που άπτεται της υγείας μας, του 
περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της περιοχής. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε 
το έργο και ακόμα δεν έχει παραδοθεί στους δημότες για χρήση. 
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Αν, λοιπόν, δεχτούμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός  αποτυπώνουν το όραμα 
της Δημοτικής Αρχής δυστυχώς με λύπη διαπιστώνουμε την απουσία του!  
Στο πλαίσιο αυτό εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας τουλάχιστον ως προς τα εξής : 
 Οι διαδικασίες κατάρτισης δε φαίνεται να διαφοροποιούνται από εκείνες των 

προηγούμενων Δημοτικών Αρχών στο βαθμό που δε συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών 
και δεν εκφράστηκαν οι δημότες. 

 Η διαχείριση των απορριμμάτων φαίνεται να ακολουθεί την πολιτική της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής (ανάθεση αποκομιδής σε ιδιώτες, υποβάθμιση της ανακύκλωσης και της 
διαλογής στην πηγή, δημιουργία μιας νέας χωματερής, απουσία εκπαίδευσης των 
δημοτών). Θεωρούμε ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχει πάρει 
εκρηκτικές διαστάσεις και πρέπει άμεσα η Δ.Α. και πριν το καλοκαίρι, να παρουσιάσει ένα 
σχέδιο ολικής διαχείρισης στην κατεύθυνση: διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, 
επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση των οργανικών.  

Τα μείζονα προβλήματα της περιοχής φαίνεται να αγνοούνται, όπως : 
 Η διαχείριση των υδάτινων πόρων 
 Η διάβρωση των ακτών 
 Η αντιπλημμυρική προστασία 
 Ο κόμβος του περιφερειακού δρόμου –καρμανιόλα  Άστρος-Παράλιο Άστρος 
 Ο τουρισμός, που μαζί με τον αγροτικό τομέα, μπορούν να αποτελέσουν τον κύριο πυλώνα 

ανάπτυξης της περιοχής μας  κ.λπ. 
Επιπλέον θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να επανεξετάσει την αύξηση των δημοτικών 
τελών δεδομένου ότι έχουν προκύψει νέα δεδομένα μετά τις δηλώσεις διόρθωσης των  
τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων.  
Ως σημαντικό λόγο διαφωνίας μας με τον προϋπολογισμό σημειώνουμε και τις διαδικασίες 
κατάρτισής του : 
Εκτιμούμε ότι ο Δήμαρχος, και οι Αντιδήμαρχοι σχεδίασαν τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας   
υπόψη τους τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων για τις κλασικές εγγραφές (μισθοδοσία 
κ.λπ.) και των τοπικών προέδρων για το τεχνικό πρόγραμμα. 
Και σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή διαβούλευσης η οποία θα γνωμοδοτήσει (υποχρεωτικά από 
τον Νόμο του Καλλικράτη).  
Δεν γνωρίζουμε εάν στις διαδικασίες κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος και του 
προϋπολογισμού συμμετείχαν και οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης και οι πολίτες; οι 
δημότες; που είναι; που καταγράφηκε η άποψή τους;  
θα μας απαντήσετε  ότι για αυτούς μιλάνε οι αντιπρόσωποί τους δηλαδή οι Δημοτικοί και οι Τοπικού 
Σύμβουλοι. Έτσι είναι εάν έτσι νομίζετε. 
Σίγουρα όμως η άποψη της κοινωνίας των  πολιτών δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό  γιατί 
οι πολίτες απουσίαζαν σε όλη την διαδικασία κατάρτισης του. Εντέλει θα μας πείτε ότι 
αναπτύσσουμε  θεωρίες. Ίσως δεν έχετε άδικο. Αλλά όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τι γίνεται 
και πως εξελίσσονται τα πράγματα γύρω μας, οι νέες αντιλήψεις  που αναπτύσσονται  γύρω από 
την διακυβέρνηση της πόλης, του Δήμου, σε ολόκληρο τον κόσμο δεν θα έχουμε προοπτική ως 
κοινωνία 
και εξηγούμε : 
Υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τη λειτουργία της δημοκρατίας  σε ένα Δήμο ή 
σε μια πόλη. 
 Η πρώτη αντίληψη,  που εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι ενστερνίζεται η Δημοτική Αρχή, 

λέει ότι οι πολίτες εκλέγουν κάθε 4  ή 5 χρόνια τους αντιπροσώπους τους (Δήμαρχο, 
Συμβούλους κλπ), αυτούς εντέλει που θα έχουν την ευθύνη να διαχειριστούν τα κοινά προς 
όφελός τους.  Να λύσουν τα προβλήματα και με διαφάνεια να διαχειριστούν τα οικονομικά. 
Και αυτή είναι η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. 

 Η δεύτερη αντίληψη, που είναι η άμεση και συμμετοχική δημοκρατία, προτείνει ότι ο πολίτης 
–δημότης έχει την ευθύνη, το δικαίωμα  και την υποχρέωση να έχει ενεργό ρόλο και λόγο 
σε όλη τη διάρκεια της θητείας κάθε δημοτικής αρχής (κι όχι μόνο κάθε 4 χρόνια)  
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 Η πρώτη αντίληψη λειτουργίας της δημοκρατίας (της αστικής αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας)  είναι αυτή που έχει οδηγήσει τη χώρα μας στην σημερινή κατάσταση  με τα 
φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Φαινόμενα που παρατηρούνται  σε όλες  
σχεδόν τις χώρες . 

 Η λύση που προτείνεται πλέον και εφαρμόζεται από πολλούς δήμους σε όλο τον κόσμο 
αλλά και στην χώρα μας (Δήμος Χαλανδρίου, κ.λπ.) είναι  η ενεργή συμμετοχή  των 
πολιτών-δημοτών στα κοινά με τον όρο «Συμμετοχικός Προϋπολογισμός». 

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός : 
 Δημιουργεί μια νέα αντίληψη για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και αλλάζει τη σχέση 

των ψηφοφόρων με τους τοπικούς άρχοντες, τη  σχέση των πολιτών με τους εκλεγμένους 
εκπροσώπους τους. 

 Σημαίνει ότι οι απλοί κάτοικοι συναντώνται τακτικά, χωρίς κανένα άλλο προαπαιτούμενο 
εκλογής ή επιλογής, και αποφασίζουν άμεσα επί ζητημάτων διαχείρισης, το τι και πως θα 
δαπανηθεί για δρόμους, παιδικές χαρές, κέντρα υγείας, σχολεία, εκπαίδευση ενηλίκων, 
ένταξη μεταναστών ή μειονοτήτων, στέγαση, κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομή, 
καθαριότητα, συγκοινωνίες κ.α. 

 Αποτελεί  ένα  μηχανισμό  εκδημοκρατισμού της διοίκησης του Δήμου. 
 Επιτρέπει μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 
 Είναι μια  διαδικασία για να μετέχουν άμεσα οι Δημότες, στη διαμόρφωση, στις συζητήσεις 

και στις αποφάσεις του Δήμου. 
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός μπορεί :  
 Να οδηγήσει στην ανατροπή της μέχρι σήμερα  πολιτικής επενδύσεων σε δράσεις 

επωφελείς για τους φτωχούς.  
 Να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών σε ομάδες και να αναπτύξει σχέσεις αλληλεγγύης 

και συμβίωσης. 
 Να διευρύνει την πολιτική εκπροσώπηση με τη συμμετοχή, συνήθως αποκλεισμένων 

ομάδων του πληθυσμού. 
 Να εξαφανίσει  φαινόμενα  πατροναρίσματος και  διαφθοράς, και ο διαχειριστικός έλεγχος 

να γίνει  αποτελεσματικότερος. 
 Να μειώσει και εν εντέλει να εξαφανίσει τις γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες, αφού 

αναπτύσσει την κατανόηση των λειτουργιών της δημοτικής αρχής από  όλους τους δημότες. 
Εν κατακλείδι ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός συμβάλει τα μέγιστα  στην μετεξέλιξη του 
φορολογούμενου και ψηφοφόρου σε ενεργό πολίτη και ζωντανό κομμάτι του Δήμου. 
Παπούλιας Γεώργιος – Δημότης, μέλος Επιτροπής : Καλησπέρα σε όλους. Να ευχηθούμε 
υγεία αυτή την δύσκολο περίοδο και γρήγορα να την ξεπεράσουμε και όσο γίνεται πιο ανώδυνα 
αυτή την περίοδο. Ήταν πολύ εύστοχη η παρατήρηση του κειμένου που διαβάσετε πριν από λίγο, 
νομίζω ήταν το κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε με το ευχαριστήριο για την λειτουργία της 
Επιτροπής. Είναι σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια που επιτέλους ενεργοποιήθηκε αυτό το 
δημοκρατικό όργανο. Όσο και να προβλέπεται, φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν είναι αυτονόητα 
στην αυτοδιοίκηση. Και ακριβώς επειδή δεν είναι αυτονόητα αξίζουν συγχαρητήρια και στον κύριο 
Τερζάκη, που με πολύ υποδειγματικό τρόπο υποστηρίζει την λειτουργία της Επιτροπής μέσα από 
την ενημέρωση και την ψηφιακή τεχνολογία κτλ. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία.  
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχε γίνει και πέρυσι αυτό, στην προηγούμενη Συνεδρίαση, όπου μας 
είχατε κάνει μια ενημέρωση για κάποια εν εξελίξει έργα. Συγκεκριμένα ήταν η κατασκευή των 
δικτύων αποχέτευσης και κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε με το λιμάνι του Παραλίου Άστρους. 
Τί συμβαίνει με αυτά; Αν μπορείτε να μας κάνετε μια ενημέρωση γύρω από τις εκκρεμότητες 
αυτές, πως προχωράμε σε σχέση με πέρυσι, με την αντίστοιχη περίοδο.  
Και ακόμα μια ερώτηση, γιατί νομίζω ότι υπάγεται στο επίπεδο του Τεχνικού Προγράμματος, αν 
υπάρχει κάποιο σχέδιο αξιοποίησης του κτηρίου του ΟΤΕ στο Παράλιο Άστρος, που πρόσφατα 
πέρασε πια και τελεσίδικα στην περιουσία του Δήμου. Φαντάζομαι ότι θα χρειαστούν κάποιες 
τεχνικές εργασίες, οπότε γι’ αυτό υπάγεται σε αυτή την φάση της συζήτησης.  

ΑΔΑ: Ω8ΣΙΩ9Ψ-2ΔΗ



16 
 

Καμπύλης Γεώργιος - Δήμαρχος: Να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις  και μετά να 
απαντήσω στις παρατηρήσεις, στα ερωτήματα σας, και εννοείται όποιος θέλει με διακόπτει. Θα 
ήθελα να επισημάνω ότι επειδή, όπως αναφέραμε και στην αρχή με τον Πρόεδρο,  πλέον πρέπει 
να λειτουργούμε υπό συγκεκριμένες νέες συνθήκες, στόχος μας είναι το επόμενο διάστημα και 
αυτό θα ξεκινήσει με αφορμή τις διαδικασίες που ξεκίνησαν ύστερα από πάρα πολλά χρόνια στο 
Δήμο μας, να εκπονηθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός και να καταλήξουμε σε ένα επιχειρησιακό 
σχέδιο που θα θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια και θα θέσει και 
τις προτεραιότητές μας. Οπότε άμεσα, ξεκινώντας τις διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού 
θα ακολουθήσει και η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και στόχος μας είναι να 
δημιουργήσουμε πλέον μια ηλεκτρονική ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης, με αφορμή, όπως 
είπα και πριν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, η οποία θα διατηρηθεί και θα την αξιοποιούμε 
προκειμένου να υπάρχει διαβούλευση ,όχι μόνο με την επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής, αλλά 
γενικότερα με όλους τους πολίτες και δημότες της Βόρειας Κυνουρίας.  
Πρέπει να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, πρέπει να μπούμε στην ψηφιακή εποχή, όπως κάνουμε 
με όλες τις υπηρεσίες μας, όπως το ΚΕΠ και γενικότερα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες της εποχής. Είναι κάποια βήματα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
και αναγκαζόμαστε τώρα και εν μέσω αυτών των ιδιαίτερων συνθηκών να τα  υλοποιήσουμε.  
Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις, πέρα από αυτά που ανέφερε ο κύριος 
Σαμαρτζής. Να επισημάνω ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 αποτελείται από κάποια έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, κάποια συγχρηματοδοτούμενα τα οποία έχουν ξεκινήσει από το παρελθόν, 
όπως τόνισε και ο κύριος Σαμαρτζής, αλλά και κάποιες καινούριες εντάξεις. Το 2020 παρ’ όλες 
αυτές τις δυσκολίες που υπήρξαν, υλοποιήσαμε ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό του Τεχνικού 
Προγράμματος, το οποίο δεν αφορούσε τόσο πολλά έργα, γιατί ήταν δύσκολο να μελετηθούν όλα 
αυτά τα έργα, καθώς τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν λειτουργούσαμε υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, τον Σεπτέμβριο προχωρήσαμε σε δυο, τρεις μελέτες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και 
προς δημοπράτηση το επόμενο διάστημα. Δεν καταφέραμε να προλάβουμε με δεδομένο  ότι ο 
Δήμος μας ως Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με εκ περιτροπής εργασία και το 50% με τηλεργασία. 
Καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας στον τρόπο λειτουργίας και υλοποίησης 
κάποιων μελετών και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας.  
Θέλω να επισημάνω τα τρία καινούρια έργα που υπάρχουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 και 
επίσης να επισημάνω όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει, για τις οποίες ακόμα δεν 
έχουμε απάντηση για το αν θα εγκριθούν. Θεωρώ ότι για μια νέα Δημοτική Αρχή και υπό όλες 
αυτές τις συνθήκες που περιέγραψα και πριν, το να έχει υποβάλει μέσα σε αυτό το σύντομο 
χρονικό διάστημα δεκατέσσερις προτάσεις χρηματοδότησης, ότι είναι αρκετά ικανοποιητικός 
αριθμός. Και όταν μάλιστα οι πρώτες πέντε από αυτές τις προτάσεις έχουν ήδη εγκριθεί και για 
τις υπόλοιπες αναμένεται απάντηση, εκτιμώ ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό επιτυχίας. Και εδώ 
οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρτζή, ο οποίος ως προϊστάμενος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει όλο αυτό το δύσκολο έργο, πέρα από την καθημερινότητα και 
οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση έχει η Τεχνική Υπηρεσία.  
Ανέφερε ο κύριος Σαμαρτζής  ένα έργο που δεν αποτυπώνεται ακόμα στο Τεχνικό Πρόγραμμα, 
καθώς η έγκριση ήρθε την προηγούμενη Παρασκευή. Μιλάμε για ένα έργο αγροτικής οδοποιίας 
που είχε υποβάλει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά λόγω έλλειψης χρηματοδότησης  στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι καταφέραμε και εξασφαλίσαμε από το χρηματοδοτικό εργαλείο, το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή.  
Επίσης, κάτι άλλο που δεν αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι η έγκριση που έχουμε 
για μελέτες για τα λιμάνια του Δήμου μας, η χρηματοδότηση των μελετών  ύψους 241.000€. Θα 
εκπονηθούν μελέτες που θα αφορούν και το λιμάνι του Ξηροπηγάδου, του Παραλίου Άστρους και 
του Αγίου Ανδρέα. Είναι σημαντική χρηματοδότηση, προκειμένου να μελετηθούν και να 
προσπαθήσουμε σε επόμενο στάδιο να βρούμε πόρους χρηματοδότησης, ώστε να εκτελέσουμε 
τα έργα στα συγκεκριμένα λιμάνια.  
Επίσης να επισημάνω ότι έχουμε υποβάλει πρόταση, το ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, για 
την μελέτη για το Γ.Π.Σ. Να επισημάνω σχετικά με το Γ.Π.Σ., ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε 
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γίνει όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής αποδέκτες αρκετών παραπόνων, εντός εισαγωγικών, για 
τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε το Β1 Στάδιο και προχώρησε η μελέτη και το πώς 
οριοθετήθηκαν οι χρήσεις γης. Το έχω επισημάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο· παρ’ όλα τα 
προβλήματα που υπάρχουν, παρ’ όλες τις επιφυλάξεις που είχαμε και εμείς σε κάποια θέματα, 
αυτή την στιγμή το Β1 δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις χρήσεις γης 
και τα όρια των οικισμών. Να επισημάνω ότι από πέρυσι που έχουμε αναλάβει δίνουμε έναν 
αγώνα δρόμου, ώστε αρχές του 2021 να έχει ολοκληρωθεί το Γ.Π.Σ., προκειμένου να μην χαθεί 
όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει και η χρηματοδότηση με την οποία έχει πληρωθεί ο μελετητής, 
ο οποίος είχε αναλάβει την εκπόνησή του. Επειδή και εμείς είχαμε εντοπίσει αυτά τα προβλήματα 
έχουμε ήδη υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
χρηματοδότηση ώστε αν εκπονήσουμε εκ των υστέρων, όταν ολοκληρωθεί το Γ.Π.Σ., τα τοπικά 
χωρικά σχέδια. Δεν είναι εύκολη η ολοκλήρωση. Όπως προείπα, προσπαθούμε από πέρυσι που 
αναλάβαμε να προχωρήσουμε. Προχώρησε το Β1 Στάδιο, είμαστε τώρα στην Διαβούλευση για 
τη Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων, υπολείπεται η γεωλογική μελέτη και 
προσπαθούμε όσο μπορούμε να πιέσουμε και εμείς, προκειμένου μέχρι τον Μάρτιο να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πιέζουμε και προς την κατεύθυνση αν υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάποια παράταση, αν και αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.  
Επίσης έχουμε υποβάλει μια πρόταση για χρηματοδότηση μελετών στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, ύψους 85.000€. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για εμάς, προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουμε και να εκπονήσουμε μελέτες τις οποίες θα τις αξιοποιήσουμε, ώστε να 
υποβάλουμε προτάσεις και στο καινούριο πρόγραμμα, το «Αντώνης Τρίτσης», αλλά όπως 
ανέφερε και ο κύριος  Σαμαρτζής να υλοποιήσουμε και την μελέτη της ανάπλασης της οδού 
Καλλίτση, όπου είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση, αλλά δεν υπάρχουν ώριμες μελέτες. 
Έχουμε υποβάλει μια αίτηση αδειοδότησης προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει το δικό του 
φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτή η πρόταση είναι στα πλαίσια της λογικής που είχαμε περιγράψει και 
πέρυσι τέτοιες μέρες, όταν συζητούσαμε πάλι για τον προϋπολογισμό, στην λογική να πιέσουμε 
και να μειώσουμε όσο μπορούμε το κόστος των ανταποδοτικών, προκειμένου να μπορούμε να 
κάνουμε αυτό που διάβασε και ο Πρόεδρος στην επιστολή, να επανεξετάσουμε το θέμα των 
ανταποδοτικών τελών στο μέλλον.   
Να επισημάνω με αφορμή αυτό, κάτι που είχαμε αναφέρει και πέρυσι κατά την ψήφιση της 
αναμόρφωσης των δημοτικών τελών, ότι δεν εξαντλήσαμε την αύξηση ώστε να επιτύχουμε 
απόλυτη ανταποδοτικότητα μεταξύ εξόδων και εσόδων. Είχαμε πει και πέρυσι ότι ο στόχος μας 
είναι να καλύψουμε ένα μεγάλο έλλειμμα από τα ανταποδοτικά, το οποίο δεν το εισπράτταμε τόσα 
χρόνια γιατί είχαν αυξηθεί πάρα πολύ οι δαπάνες και τα έσοδα είχαν μείνει στα ίδια επίπεδα και 
καμία δημοτική αρχή από το 2003 δεν θέλησε να μιλήσει με ειλικρίνεια στους πολίτες του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας και να πει ποια είναι η πραγματικότητα και να πει ότι πρέπει κάποια στιγμή 
μετά από δεκαεπτά χρόνια να δούμε πόσες είναι οι δαπάνες στα ανταποδοτικά, πόσες είναι οι 
δαπάνες για την κομποστοποίηση, για την αποκομιδή των απορριμμάτων, για τον 
ηλεκτροφωτισμό αλλά και γενικότερα για την μισθοδοσία της υπηρεσίας καθαριότητας. Εμείς το 
κάναμε αυτό πέρυσι, δεν εξαντλήσαμε την ανταποδοτικότητα και είπαμε ότι θα καλύψουμε μεγάλο 
τμήμα του ελλείμματος και εν αναμονή της αύξησης των τετραγωνικών και των ενεργειών που θα 
ακολουθήσουν προκειμένου να πιέσουμε το σκέλος των δαπανών, περιμένουμε και θα το 
επανεξετάσουμε. Αυξήσαμε τα έσοδα, από την άλλη προσπαθούμε να μειώσουμε τις δαπάνες. 
Γι’ αυτό όπως είπα και πριν, έχουμε ήδη υποβάλλει αίτηση προκειμένου ο Δήμος μας να 
αδειοδοτηθεί και να δημιουργήσει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο θα συμψηφίζει με τα ρολόγια 
χαμηλού φωτισμού, με τα ρολόγια του κοινόχρηστου φωτισμού, προκειμένου να μπορέσει να 
αξιοποιήσει πόρους και να μειώσει τις δαπάνες των ανταποδοτικών.   
Επίσης, έχουμε υποβάλει μια πρόταση προκειμένου να εκπονηθούν οι μελέτες ώστε να 
δημιουργήσουμε πράσινο σημείο και ένα επιπλέον σημείο κομποστοποίησης, ώστε να 
αξιοποιήσουμε και τα βιοαπόβλητα. Αυτό είναι υπό εξέλιξη, θα προκύψουν διάφορες 
προσκλήσεις το 2021. Οπότε θέλουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για τις μελέτες, 
προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε προτάσεις για την υλοποίηση αυτών των έργων.  
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Επίσης, έχουμε υποβάλει άλλη μια πρόταση στο LEADER, που αφορά την αλιεία και την θάλασσα 
προκειμένου να τοποθετήσουμε υποθαλάσσιο φωτισμό στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους. Το 
έχει ανάγκη το λιμάνι του Παραλίου Άστρους και θα βοηθήσει πάρα πολύ στη βελτίωση της 
εικόνας, γενικότερα όλου του Παραλίου, αλλά και ιδιαίτερα του κομματιού που βρίσκεται το λιμάνι 
του Παραλίου Άστρους.  
Τέλος, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν βγήκε η πρόσκληση στις 23 Νοεμβρίου, υποβάλαμε 
αίτηση για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου ο Δήμος να χρηματοδοτηθεί για να 
εκπονήσει σχέδιο φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων. Οι εξελίξεις οδηγούν στην 
ηλεκτροκίνηση. Ο Δήμος μας παρακολουθεί τις εξελίξεις, θέλουμε να περάσουμε σε αυτό το 
στάδιο, θέλουμε να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τάσεις και να χρηματοδοτηθούμε προκειμένου 
να εκπονήσουμε αυτό το σχέδιο και παράλληλα θα υποβάλουμε πρόταση στο «Αντώνης 
Τρίτσης» προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί δέκα ηλεκτροκινούμενα οχήματα.  
Αυτά όλα είναι υπό διαδικασία, δεν αποτυπώνονται στο σημερινό Τεχνικό Πρόγραμμα που 
συζητάμε, ούτε στον προϋπολογισμό, καθώς είμαστε στο στάδιο προετοιμασίας για την υποβολή 
των φακέλων και αυτό ισχύει γενικότερα όσον αφορά όλες τις προσκλήσεις που τρέχουν και 
αφορούν το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».  
Μιλάμε για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο έχει νέα έργα που κοστολογούνται περίπου ενάμιση 
με δύο  εκατομμύρια και θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο Τεχνικό Πρόγραμμα. Θέλω να πω 
και στους Προέδρους ότι έχουμε δεσμευτεί ότι όσον αφορά την χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ, 
την πρώην ΣΑΤΑ, κάθε χωριό κάθε χρόνο θα παίρνει αυτό που του αναλογεί και αν δεν 
προλαβαίνει να υλοποιηθεί μέσα στο έτος θα υλοποιείται την επόμενη χρονιά. Ό,τι δεν προλάβαμε 
να υλοποιήσουμε το 2020 θα υλοποιηθεί το 2021, μαζί με οτιδήποτε επιπλέον δικαιούται η κάθε 
κοινότητα. Είναι λίγα τα χρήματα, το ξέρουμε, αλλά έστω αυτά τα λίγα που δικαιούται  η κάθε 
κοινότητα θα τα πάρει.  Δεν θα ακολουθήσουμε πρακτικές προηγούμενων χρόνων και έστω αυτά 
τα 800€ ή 2.000€ που δικαιούται μια κοινότητα, θα αποδοθούν στις κοινότητες με την αναλογία 
και όπως προβλέπει η νομοθεσία.  
Παράλληλα προσπαθούμε όλοι οι περιφερειακοί δήμοι να διεκδικήσουμε και επιπλέον 
χρηματοδοτήσεις από τους ΚΑΠ. Είχαμε και ένα Συνέδριο με την ΚΕΔΕ και την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Πελοποννήσου το προηγούμενο διάστημα και όλοι μεταφέραμε και εκεί τον 
προβληματισμό μας σχετικά με τη κατανομή των ΚΑΠ, ότι είναι άδικο για τους μεγάλους σε 
έκταση, τους επαρχιακούς Δήμους, όπου η κατανομή των ΚΑΠ γίνεται με πληθυσμιακά κριτήρια, 
καθώς είμαστε αραιοκατοικημένοι δήμοι. Εκεί υπήρχε εκ πρώτης μια δέσμευση του κυρίου 
Λιβάνη, του Υφυπουργού, ότι θα εξεταστεί το σενάριο οι επιπλέον ΚΑΠ που θα προβλεφθούν 
στον προϋπολογισμό του 2021 να κατανεμηθούν με διαφορετικά κριτήρια. Ελπίζουμε να 
εισακουστούν οι προτάσεις μας, γιατί θεωρούμε ότι διαχρονικά οι Δήμοι όπως ο δικός μας 
αδικούνται όταν  η κατανομή των ΚΑΠ γίνεται με πληθυσμιακά κριτήρια. Με δεδομένο ότι το 2021 
αναμένεται και η καινούρια απογραφή, όπου εκεί σε επίπεδο κοινοτήτων και συνολικά του Δήμου 
οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε επιπλέον συρρίκνωση του πληθυσμού. Οπότε καταλαβαίνετε 
πόσο σημαντικό είναι για εμάς να αλλάξουν τα κριτήρια κατανομής όλων των ΚΑΠ.  
Να απαντήσω σε κάποια από αυτά που τέθηκαν όσον αφορά την επιστολή που διαβάστηκε και 
αυτά που ανέφερε ο κύριος Παπούλιας. Καταρχάς στον προϋπολογισμό, που είναι το επόμενο 
θέμα, απουσιάζει όλο το Τεχνικό Πρόγραμμα. Ένας μέρος του προϋπολογισμού είναι το Τεχνικό 
Πρόγραμμα. Το Τεχνικό Πρόγραμμα το συζητάμε τώρα και θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό 
αυτούσιο και γι’ αυτό δεν περιλαμβάνεται καθόλου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που 
έχετε. Όλο αυτό το τεχνικό πρόγραμμα θα ενσωματωθεί στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, 
το οποίο θα συζητηθεί και στην Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά και στην Οικονομική, πριν εισαχθεί 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.  
Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα που αναφέρθηκε, θεωρώ ότι είμαστε από τις λίγες δημοτικές 
αρχές που μέσα στον πρώτο χρόνο, μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε κάνει 
τόσες πολλές ενέργειες. Πέρα από την Διαβούλευση που είχε γίνει, έχουμε διαθέσει χρήματα 
προκειμένου να γίνει εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου το οποίο αντιμετωπίζει την σφήκα της 
καστανιάς. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, με το οποίο θέλαμε να βοηθήσουμε τον αγροτικό 
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τομέα του Δήμου μας, καθώς είναι μια από τις ασθένειες που έχουν μειώσει πάρα πολύ την 
παράγωγη κάστανου στον ορεινό όγκο.  
Έχουμε ήδη αναθέσει την εκπόνηση προμελέτης προκειμένου να εξεταστεί αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις να υποβάλουμε φάκελο, ώστε να πιστοποιηθεί ως ονομασία προέλευσης η 
χονδροελιά που παράγεται στην περιοχή μας, κάτι που ποτέ δεν είχε γίνει στο παρελθόν. 
Επανειλημμένως έχουμε στείλει επιστολές τόσο στον Διοικητή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λυκουρέντζο, 
όσο και στον Υπουργό και μάλιστα προσωπικά πριν μερικές μέρες συμμετείχα σε μια 
τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό και με φορείς από άλλες περιφερειακές ενότητες της Ελλάδος, για 
να αντιμετωπίσουμε και να χρηματοδοτηθεί, αν υπάρχει η δυνατότητα φέτος, οι παραγωγοί 
καστανιάς για την μεγάλη πτώση που είχαν στην φετινή παραγωγή. Και μάλιστα τις επόμενες 
μέρες θα ακολουθήσει και μια τηλεδιάσκεψη με επιστήμονες από το Μπενάκειο, προκειμένου να 
προωθήσουμε μια μελέτη η οποία είχε γίνει στο παρελθόν, ώστε αν υιοθετηθεί από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και εφαρμοστεί να γίνει μια αντικατάσταση σε όλο τον ορεινό όγκο των 
δέντρων της καστανιάς επειδή σε πάρα πολλές κοινότητες υπάρχουν πάρα πολλά γερασμένα 
δέντρα, τα οποία δεν αποδίδουν όπως πρέπει. Είναι μια μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί στο 
παρελθόν και προσπαθούμε και πιέζουμε αν μπορούμε να υιοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει και άλλα, δεν 
διαφωνώ και θα κάνουμε και άλλα βήματα. Αλλά εκτιμώ και θεωρώ ότι αυτά που έχουν γίνει μέσα 
σε δεκαπέντε μήνες που είμαστε Δημοτική Αρχή και από αυτούς τους οκτώ, εννέα μήνες να μην 
λειτουργεί η κοινωνία και η οικονομία, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά βήματα και όλα προς τις θετική 
κατεύθυνση.  
Όσον αφορά την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία του Ζορμπά, προχωράει το έργο. 
Είναι υπό την ευθύνη και την παρακολούθηση του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προκύψει 
ανάδοχος,  ο οποίος έχει αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών τόσο στο λιμάνι του Αγίου 
Ανδρέα, τόσο του Παραλίου, όσο και του Κιβερίου. Έχει καθυστερήσει η υλοποίηση του έργου 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση, θα επιδιώξουμε να 
μελετήσουμε με την χρηματοδότηση που έχουμε εξασφαλίσει, προκειμένου να προχωρήσουμε 
σε περεταίρω βελτιώσεις Επίσης όπως είπα έχουμε υποβάλει και την πρόταση για τον 
υποθαλάσσιο φωτισμό.  
Κάποιος ανέφερε για τα δίκτυα του βιολογικού καθαρισμό. Να επισημάνω ότι το έχουμε συζητήσει 
τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στην Οικονομική Επιτροπή. Έχει προκύψει ένα πρόβλημα, 
καθώς δεν ήταν τόσο έτοιμα τα δίκτυα ώστε να δεχτούν λύματα και δεν ήταν τόσο έτοιμη η 
εγκατάσταση του βιολογικού ώστε να λειτουργήσει. Η ΔΕΥΑ αυτή την στιγμή ολοκληρώνει την 
εκπόνηση μιας μελέτης, με την οποία στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τους δυο κεντρικούς 
καταθλιπτικούς αγωγούς του Άστρους και του Παραλίου Άστρους και τον υποθαλάσσιο αγωγό, ο 
οποίος οδηγεί ουσιαστικά τα λύματα μετά τον βιολογικό στην θάλασσα. Αυτοί οι τρεις αγωγοί 
πρέπει να μελετηθούν και πρέπει να γίνει έργο να αντικατασταθούν. Διαφορετικά δεν υπάρχει η 
δυνατότητα, ύστερα από διάφορες ενέργειες που έκανε η ΔΕΥΑ και δοκιμές, διαφορετικά δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να ρισκάρουμε και να συνδέσουμε δίκτυα και να έχουμε λύματα σε αυτούς 
τους αγωγούς. Έχουμε μιλήσει και με την περιφέρεια, όταν ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης 
ο στόχος μας είναι να ζητήσουμε χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτού του έργου. Υπάρχουν 
διάφοροι τρόποι και η πρόσκληση του «Αντώνης Τρίτσης», όπου μπορούμε να υποβάλουμε 
τέτοια πρόταση και από την Περιφέρεια, αν υπάρξει η δυνατότητα και η πρόθεση της 
Περιφερειακής Αρχής. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να υλοποιηθεί και μετά θα 
είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε συνδέσεις και στην υλοποίηση της λειτουργίας του 
βιολογικού καθαρισμού.  
Και ένα τελευταίο που απομένει προκειμένου να λειτουργήσουν τα δίκτυα, είναι να αλλάξει ο 
τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης του βιολογικού. Δεν θα χρησιμοποιήσω τεχνικούς όρους, 
απλά πρέπει να γίνει μετατροπή στον τρόπο λειτουργίας, ώστε από το να δέχεται βοθρολύματα 
από τα βυτία, να δέχεται λύματα από τα δίκτυα. Είναι τελείως διαφορετική η λειτουργία.  
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Τέλος, έκανε νομίζω ο κύριος Παπούλιας μια αναφορά για το κτήριο του ΟΤΕ. Ναι, υπάρχουν 
σκέψεις για την αξιοποίησή του. Αυτό ίσως αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης κάποιας νέας 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης, που έχει να κάνει με τις εορταστικές εκδηλώσεις του 
2021. Αναφέρθηκε νομίζω και στην επιστολή που διάβασε ο Πρόεδρος. Να αναφέρω, αν και είναι 
αντικείμενο του επόμενου θέματος, ότι έχουμε προβλέψει μια τέτοια δαπάνη στον 
προϋπολογισμό. Απλά να επισημάνω ότι ο Δήμος μας έχει ήδη υποβάλει προτάσεις προς την 
Επιτροπή του 2021, που αφορούν έργα που έχουν σχέση με τα 200 χρόνια από την επανάσταση. 
Μια από αυτές τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει είναι η αξιοποίηση του κτηρίου του ΟΤΕ και η 
μετατροπή του σε ψηφιακό μουσείο. Το θετικό σε αυτή την εξέλιξη είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει 
την επιστολή σκοπιμότητας που απαιτείται από την Επιτροπή, προκειμένου αυτή τη πρόταση να 
υποβληθεί στην πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης που έχει να κάνει με έργα που αφορούν την 
Επιτροπή του 2021. Είμαστε σε καλό επίπεδο, προχωράμε και λεπτομέρειες θα έχουμε το 
επόμενο διάστημα, όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την υποβολή του φακέλου. Εκτιμούμε 
ότι θα προχωρήσουν όλα καλά και θα εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση, προκειμένου να 
αξιοποιήσουμε αυτό το κτήριο και να αποτελέσει μια πύλη υποδοχής όλων των επισκεπτών του 
Δήμου μας, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι όποιος και να έρθει στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, σε όποια 
κοινότητα και να πάει δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από την πλατεία του Παραλίου  
Άστρους και αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το κτήριο, προκειμένου να το μετατρέψουμε 
σε ψηφιακό μουσείο.  
Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Αν υπάρχουν ερωτήσεις επί αυτών που ανέφερα, είμαι στην διάθεσή 
σας. Έκανα και μια αναφορά στο επόμενο θέμα.  
Κοσμά Μαρία - Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καστρίου: Ήθελα να ρωτήσω για την 
αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων, που είχαμε ένα μικρό μέρος του δικτύου στο χωριό μας. 
Είχε μπει στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ αν δεν κάνω λάθος. Τί γίνεται με αυτό το θέμα; 
Σαμαρτζής Γεώργιος: Αν και είναι αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ, επειδή είμαστε σε επικοινωνία να 
απαντήσω στην κυρία πρόεδρο ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί και έχει βγει ο οριστικός ανάδοχος. 
Μάλιστα είναι ο ίδιος ανάδοχος με τις ασφαλτοστρώσεις του ενός εκατομμύριου, οπότε θα 
ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης μέχρι τέλος του έτους και θα ξεκινήσει με το επόμενο 
έτος και στο χωριό σας και στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου.  
Κοσμά Μαρία : Δηλαδή να περιμένουμε το 2021 να γίνει αυτή η εργασία; 
Σαμαρτζής Γεώργιος: Ναι.  
Βλάχος Χρήστος : Σχετικά με τα όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος για τα δίκτυα του βιολογικού θέλω 
να αναφερθώ. Τα δίκτυα του βιολογικού με τις παρεμβάσεις που κάναμε, που ήταν 
κατασκευασμένα τριάντα χρόνια πριν και ήταν πράγματι προβληματικά, τα είχαμε καταστήσει 
λειτουργικά και έτσι τα αφήσαμε. Αν στην συνέχεια, στις πρώτες ημέρες της παραλαβής έγινε 
κάποια αστοχία και έσπασαν το δίκτυο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το επισκευάσουν 
ξανά, να το βάλουν σε λειτουργία και να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε μελέτη φρονούν, ώστε 
να έχουν ένα καινούριο και σύγχρονο δίκτυο. Ωστόσο όμως η δουλειά θα μπορούσε να γίνεται 
και το εργοστάσιο μπορούσε να δουλεύει και να γίνει όποια μετατροπή γίνεται, όπως δουλεύει 
τώρα, με τις αδειοδοτήσεις που δουλεύει τώρα, με τον χώρο που παροχετεύει τώρα τα καθαρά 
νερά. Αυτή η καθυστέρηση είναι σκόπιμη και εγώ ξέρω τον λόγο, θα τον καταλάβει και ο κόσμος. 
Ευχαριστώ.  
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Να είστε καλά. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο, είτε μέλος της 
Επιτροπής, είτε Πρόεδρος Κοινότητας; Όχι, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγκρίνετε το 
Τεχνικό Πρόγραμμα; Αν διαφωνεί κάποιος μπορεί να διαφοροποιηθεί. Άρα ομόφωνα εγκρίνεται. 
 
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, αφού άκουσαν την εισήγηση και τις 
τοποθετήσεις των μελών της,   
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αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

και γνωμοδοτούν υπέρ του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2021, 
όπως αυτό παρουσιάστηκε στο εισηγητικό της παρούσας. 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
 
 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής 
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