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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 1ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ο: «Σχετικά με το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής 
Αγώνα (για τα σκουπίδια :Σταυρός – Δίδυμα)».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     1 /2012

Στην Ερμιόνη σήμερα την  20η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32/16.01.2012 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες  
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη Διαμαντούλα για 
τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Στη συζήτηση παραβρέθηκε κι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας 
κ. Σταύρος Κούστας.
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
«Η συντονιστική Επιτροπή αγώνα για την απομάκρυνση των 
απορριμμάτων από την περιοχή ¨Σταυρό Διδύμων" μας απέστειλε το 
παρακάτω  ψήφισμα συνοδευμένο με  την παρούσα επιστολή με αριθμό 
πρωτοκόλλου 04/04-01-2012:
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Προς τον Κύριον: Κριτσωτάκην Ιωάννην- Πρόεδρο της Δημοτικής 
Κοινότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιιονίδας.
ΘΕΜΑ: ΕΥΧΕΣ & ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ1ΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠ1ΔΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΔΥΜΑ).
Κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης του Δήμου 
Ερμιονίδας δεχτείτε τις ευχές της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για 
Καλή Χρονιά και πάντα υγεία. Σε εσάς προσωπικά καθώς και σε όλους 
τους κατοίκους και τις οικογένειες σας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
που είναι η πατρίδας μας.
Κύριε πρόεδρε ίσως γνωρίζετε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα 
σκουπίδια, θέσις: ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΔΥΜΑ. Τόνοι σκουπίδια έχουν συσωρευθεί 
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων, για τα χωριά πλησίον σε 
αυτήν και για τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, την περιβαλλοντολογική 
καταστροφή και την εικόνα της εισόδου στην Ερμιονίδα μας. Γι αυτό σας 
παρακαλούμε στην πρώτη σας συνάντηση που θα έχετε σαν Κοινότητα σε 
τοπικό συμβούλιο να μας επιτρέψετε να σας επισκεφθούμε και να σας 
ενημερώσουμε για το πρόβλημα για να συμπαρασταθείτε στον δίκαιο 
αγώνα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα εκδίδοντας ψήφισμα υπέρ της 
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και παίρνοντας μέρος στην συλλογή 
υπογραφών από τους εργαζομένους. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση 
σας.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.(ΔΙΔΥΜΑ-ΦΟΥΡΝΟΙ-
ΛΟΥΚΑΪΤΙ).
και συνέχισε με το Ψήφισμα:
Εμείς οι πολίτες των τοπικών διαμερισμάτων των περιοχών Διδύμων-
Φούρνων-και Λουκαϊτίου καλούμε όλους τους υπόλοιπούς πολίτες του 
διευρυμένου Δήμου Ερμιονίδας και όχι μόνο να αγωνιστούμε μαζί για την 
αντιμετώπιση της απαράδεκτής κατάστασης που επικρατεί στο χώρο 
δεματοποίησης απορριμμάτων στη θέση«Σταυρός Διδύμων». 
Απαιτούμε: την άμεση διακοπή της υποδοχής νέων απορριμμάτων έως 
ότου δεματοποιηθούν τα υπάρχοντα και απομακρυνθούν από το χώρο 
ακολουθώντας το επόμενο στάδιο επεξεργασίας.
Απαιτούμε :την απομάκρυνση της μοναδικής χωματερής της Ερμιονίδας ή 
οποία εγκυμονεί κινδύνους για τα χωριά πλησίον σε αυτήν και για τον 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο και την αποκατάστασης της περιοχής Γιατί 
δικαιούμαστε το περιβάλλον που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε να μην 
μολύνετε και να διακυβεύετε η υγεία των κατοίκων καθημερινά καθώς 
επίσης η καλαισθησία του χώρου.
Επίσης απαιτούμε ο Δήμος Ερμιονίδας να ολοκλήρωση το Πρόγραμμα 
<Ανακύκλωση στην Πηγή>η οποία είναι σε εξέλιξη με λίνα πράσινα 
σημεία ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ. 
Χρειαζόμαστε μερικές δεκάδες ακόμη. Επίσης το πρόγραμμα οικιακή 
κομποστοποίηση το οποίο είναι ανύπαρκτο. Γιατί πολύ λίγες οικογένειες με 
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οικογενειακούς κομποστοποιητές κομποστοποιούν. Απαιτούμε να 
γνωρίζουμε όταν αναφέρει ο Δήμος ότι σχεδιάζει για μεταφορά της 
χωματερής και των απορριμμάτων: αναφέρει αόριστα τον χώρο και ιδίως 
που δεν έχει πάρει έγκριση από σχετικές υπηρεσίες. Αντιδρούμε και 
Απορρίπτουμε την τεχνική μελέτη για αποκατάσταση της χωματερής 
Χ.Α.Δ.Α Σταυρός Δίδυμα της τεχνικής υπηρεσίας Τ.Υ.Δήμου Ναυπλιέων: 
Πού αναφέρει η μελέτη στην παράγραφο Ν02<Προτεινόμενες Τεχνικές 
Παρεμβάσεις> ότι προβλέπεται να δεματοποιηθούν το 30% του συνολικού 
όγκου των απορριμμάτων όταν έγινε η μελέτη το ύψος των σκουπιδιών 
ήταν 1,ο μτρ με 1,50 μτρ. τώρα ήδη έχει φτάσει τα 4,ο μτρ. <τέσσερα μέτρα 
ύψος μιλάμε για πάρα πολλούς το νους. Καθώς επίσης και την 
παράγραφο:2.2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Που αναφέρει σχετικά ότι 
προβλέπεται η διάστρωση των απορριμμάτων και η συμπίεση τους σε όλη 
την έκταση του ΧΑΔΑ Σταυρός Δίδυμα τα δε απορρίμματα που 
αναδιευθετώνται θα συμπιέζονται πολύ καλά από τα μηχανήματα του 
Αναδόχου με τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις και την ολοκλήρωση της τελικής 
κάλυψης του ΧΑΔΑ προβλέπεται από την οριστική μελέτη η ακόλουθη δομή 
διάστρωσης των γεωυλικών όπως προϊόντων εκσκαφής με κόκκους 
μέγιστης διαμέτρου 20cm(είκοσι πόντους πάχους 0,40μ έως0,50μ).Εμείς 
απορρίπτουμε όλη την μελέτη διότι από συμπίεση διότι τα υγρά θα 
απορροφηθούν από τον περιβάλλοντα χώρο και από εκεί με τα νερά από 
τις βροχές κατευθείαν για τον ξηροπόταμο της κορακιάς δια μέσου της 
κοινότητας Φούρνων στην παραλία Φούρνων στις θέση Λάζες όπου 
εκβάλει ο ξεροπόταμος Κορακιάς. Και φυσικά γύρω δεξιά και αριστερά 
υπάρχουν γεωτρήσεις συν ένα πηγάδι ύδρευσης της κοινότητας Φούρνων 
και πάρα πολλά πηγάδια των παραγωγών των φούρνων που οι παραγωγοί 
παράγουν ζαρζαβατικά και εσπεριδοειδή για την ευρεία κατανάλωση του 
καταναλωτικού κοινού. Καθώς και για την ύδρευση του νερού των 
κοινοτήτων. Έτσι απορρίπτουμε την σχετική μελέτη και καλούμε τον Δήμο 
να την απόρριψη επαναφέροντας την.
Αποφασίζουμε: την διακοπή της υποδοχής των απόρριμματων και 
αναγνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος από την μη αποκομιδή αλλά 
λόγω της αδιαφορίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πολιτείας 
ζητούμε να βρεθεί λύση και μεταθέτουμε το πρόβλημα στον καθ' ύλην 
αρμόδιο φορέα ευελπιστώντας να επιληφθεί του θέματος διασφαλίζοντας 
την υγεία των πολιτών της Ερμιονίδας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ.ΔΙΔΥΜΩΝ: ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ.ΦΟΥΡΝΩΝ: ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Η 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον  κ. Γεωργίου ο οποίος ως εκπρόσωπος 
της συντονιστής επιτροπής αγώνα αφού είπε για τις ενέργειες της 
επιτροπής μέχρι σήμερα, επικεντρώθηκε στο πολύ σοβαρό θέμα που έχει 
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δημιουργηθεί στους Φούρνους, μετά και την δημοσιοποίηση της μελέτης 
της Τ.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων υποστηρίζοντας: "Στους Φούρνους όπως 
έχει πολλάκις δημοσιοποιηθεί τα νερά είναι μολυσμένα με το εξασθενές 
χρώμιο. Αυτό είναι επικίνδυνο και καρκινογόνο. Πρέπει να δράσουμε 
άμεσα και να βρούμε λύση. Εμείς απορρίπτουμε την μελέτη και καλούμε 
και τον Δήμο να πράξει το ίδιο". Ακόμη ο κ. Γεωργίου επεσήμανε  ότι θα 
απευθυνθούν σε κάθε αρμόδιο, για να δοθεί λύση στα σκουπίδια και 
κατέληξε: «Το 2012 θα είναι για εμάς έτος της ανακύκλωσης και της 
ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων. Αφορά την υγεία μας και το 
περιβάλλον μας».
Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Ερμιονίδας κ. Σταύρος Κούστας στα 
ερωτήματα που τέθηκαν από τον κ. Γεωργίου, υποστήριξε την άμεση 
απομάκρυνση του δεματοποιητή, τονίζοντας ότι "ο δεματοποιητής είναι 
δέσμια υποχρέωση μας και κατά περιόδους δε λειτούργησε διότι ο 
ΦΟΔΣΑ δεν έκανε προγραμματική σύμβαση κι ο συγκεκριμένος 
δεματοποιητής και να δουλεύει δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες λόγω 
του ότι είναι μικρό το μηχάνημα." Επίσης ενημέρωσε το σώμα για  τις 
ενέργειες που έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή και την κατάθεση 
μελέτης ολοκληρωμένου  προγράμματος  ανακύκλωσης όπου θα 
συμπεριλαμβάνεται  και η κομποστοποίηση, με στόχο την ένταξη του στο 
ΕΣΠΑ.
Το λόγο πήρε ο Δημοτικός - Κοινοτικός Σύμβουλος κ.Δρουγκάνης 
Μιχαήλ και είπε:
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι   Σύμβουλοι,
 Σε σχέση με το ψήφισμα των πολιτών των τοπικών διαμερισμάτων   των   
περιοχών   Διδύμων -Φούρνων   και Λουκαϊτίου, που συζητείται σήμερα, 
τοποθετούμενος έχω να δηλώσω τα εξής:
Κατ' αρχήν συμφωνώ με τις θετικές επισημάνσεις που αναφέρονται στο 
ψήφισμα από τους πολίτες, όμως θα πρέπει να τονίσω ότι την κατάσταση 
των απορριμμά�των στη θέση «Σταυρός» Διδύμων την ευρήκαμε ως 
δημο�τική αρχή και ασφαλώς δεν την δημιουργήσαμε εμείς. Γνωρίζω ότι 
και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας, αλλά και ο ίδιος ο 
Δήμαρχος προσωπικά έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την 
εξεύρεση οριστικής επίλυσης του προβλήματος, που πράγματι υφίσταται και 
που πρέπει να λυθεί άμεσα. Δεν είμαι όμως σύμφωνος να απομακρυνθούν 
αυτή τη στιγμή τα απορρίμματα από το συγκεκριμένο σημείο, αφού από τη 
Νομοθεσία επιβάλλεται να μην υπάρχουν και να μη δημιουργούνται νέες 
χωματερές. Ωστόσο είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όσα αναφέρονται 
στο ψήφισμα, τόσο από το Δημοτικό Συμ�βούλιο, όσο και από το Δήμαρχο 
και από τους αρμόδιους φορείς που έχουν επιφορτισθεί με τη λύση του 
προβλή�ματος.
Ο Δημοτικός - Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μέξης  
κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι δεν έχει το θάρρος και την παρρησία 
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να αναλάβει τις ευθύνες της και τις μετακυλύει στις προηγούμενες 
διοικήσεις και ότι δεν έχει την τόλμη και το θάρρος να πράξει αυτά που 
υποσχέθηκε προεκλογικά. Επίσης τόνισε «ότι είναι μεγάλη υποκρισία να 
ακούμε από τη δημοτική αρχή ότι έχει λύσεις χωρίς να τις καταθέτει και 
να υποστηρίζει να φύγει ο δεματοποιητής και ταυτόχρονα, να πληρώνει 
30.000 Ευρώ για το κόστος της μεταφοράς ρεύματος, και να νομιμοποιεί 
έτσι την λειτουργία του δεματοποιητή». Τέλος κατέληξε ότι η δημοτική 
αρχή πρέπει να βρει τρόπο να φύγουν άμεσα τα δέματα και τα 
απορρίμματα και ότι θα συμβάλλουν κι αυτοί σε αυτή την κατεύθυνση. 

  Ο Δημοτικός - Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δάγκλης, τόνισε την 
πλήρη αντίθεση του στο ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια νέα χωματερή 
επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση εξεύρεση λύσης για το θέμα των 
απορριμμάτων εκφράζοντας παράλληλα την συμπαράσταση του στα 
μέλη της συντονιστικής  επιτροπής αγώνα. Τέλος ο κ. Δάγκλης, 
σημείωσε ότι "σήμερα τα σκουπίδια είναι χύμα. Ζητάμε να κλείσει άμεσα 
η μοναδική χωματερή που άνοιξε η νέα δημοτική αρχή στην θέση 
Σταυρός Διδύμων " καθώς και την "άμεση απομάκρυνση των δεμάτων 
και των απορριμμάτων". 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης, κ. Γιάννης 
Κρητσωτάκης, απευθυνόμενος στα παριστάμενα μέλη της επιτροπής 
αγώνα δήλωσε: "Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα σας. Εμείς 
θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος και να εναρμονιστούμε με την απόφαση 
της Περιφέρειας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να φύγουν τα 
απορρίμματα και να δημιουργηθεί μια νέα χωματερή. Σε συνεργασία 
μαζί σας θα πιέσουμε όλους τους αρμόδιους της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Είμαστε κοντά σας. Θα απευθυνθούμε μαζί στο ΦΟΔΣΑ, 
στην Περιφέρεια και στο δήμο μας, στηρίζοντας το αίτημά σας, ότι 
πρέπει να φύγουν τα δέματα και τα απορρίμματα από το Σταυρό 
Διδύμων».

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα :
Α. Τη συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα της «Συντονιστικής Επιτροπής 
Αγώνα για τα Σκουπίδια» και τη στήριξη κάθε προσπάθειας που θα έχει 

http://1.bp.blogspot.com/-wa23KB9qujA/Txq3KAx6pPI/AAAAAAAAHJ0/eJV8q31dNjY/s1600/%25CE%2594%25CE%2591%25CE%2593%25CE%259A%25CE%259B%25CE%2597%25CE%25A3+-+%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wa23KB9qujA/Txq3KAx6pPI/AAAAAAAAHJ0/eJV8q31dNjY/s1600/%25CE%2594%25CE%2591%25CE%2593%25CE%259A%25CE%259B%25CE%2597%25CE%25A3+-+%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF.jpg
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ως τελικό αποτέλεσμα  την απομάκρυνση δεμάτων και απορριμμάτων 
από την περιοχή Σταυρό Διδύμων.
Β. Την αντίθεση μας με τη δημιουργία μιας νέας χωματερής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     1/2012

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Αντιπρόεδρος: Αραπάκης Ιωάννης
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Δρουγκάνης Μιχαήλ,  Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


