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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 

                                                                                       Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 

Εισήγηση Δημάρχου Σαρωνικού στην ειδική συνεδρίαση για τον Απολογισμό 

Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2020 

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων μας στον Δήμο 

Σαρωνικού, του οποίου τη διοίκηση μας εμπιστεύθηκαν οι πολίτες μετά τις εκλογές του 

Μαΐου του 2019. Η δέσμευσή μας από τις εκλογές και η πρότασή μας προς τους πολίτες, 

προς όλους εσάς ήταν ότι θα αγωνιστούμε για ένα δήμο με ισχυρή ταυτότητα, ανοιχτό 

στους πολίτες, με κοινωνικό πρόσωπο και δομές στήριξης των πολιτών, διαφανή σε όλες 

τις λειτουργίες και αποφάσεις, αναπτυξιακό με έργα που αναβαθμίζουν την 

καθημερινότητά μας και υποδομές αναγκαίες για την ποιότητα ζωής, ένα δήμο 

οικονομικά βιώσιμο, με οργανωμένες υπηρεσίες.  

Θέσαμε πολλούς ρεαλιστικούς στόχους, τους οποίους προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. 

Σε αυτή τη προσπάθειά μας μέχρι σήμερα, υπήρξαν σημαντικά εμπόδια και δυσκολίες, 

τις οποίες κληθήκαμε να υπερκεράσουμε. Ενώ ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας έχει 

αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια, δυστυχώς δεν υπάρχει η ανάλογη στήριξη 

από το κράτος ούτε θεσμικά αλλά κυρίως οικονομικά. Μια τεράστια γραφειοκρατική 

θηλιά, ένα τέρας γραφειοκρατίας κυριολεκτικά έχει απλωθεί πάνω από τους δήμους και 

μας πνίγει καθημερινά, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον στο οποίο 

καλούμαστε να λειτουργήσουμε.  Σε συνδυασμό δε με την οικονομική αφαίμαξη της 

τελευταίας δεκαετίας που εκφράστηκε: 

 με την αφαίρεση των θεσμοθετημένων πόρων προς την Αυτοδιοίκηση από τις 

κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών 
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 με το πρωτοφανές δυσάρεστο κλίμα που δημιουργήθηκε στην κοινωνία με 

άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του δήμου λόγω της πανδημίας που μας 

κράτησε σχεδόν κλειστούς την τελευταία διετία.  

 με τις πολλές νέες αρμοδιότητες που έρχονται στους δήμους χωρίς τους 

απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή τους, με υποστελέχωση των δημοτικών 

υπηρεσιών και κυρίως με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

 με την αδυναμία σε πολλές περιπτώσεις είσπραξης των διαφόρων τελών, καθώς 

οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω των 

πολλών και οριζόντιων συνήθως χαρατσιών και φόρων που τους έχουν επιβληθεί, 

γεγονός που εντάθηκε εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης – πανδημίας της covid19 

των τελευταίων δύο ετών. Εμείς ως ο πλησιέστερος θεσμός στον πολίτη, 

βιώνοντας καθημερινά την αγωνία και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι 

συμπολίτες μας, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε με ελάχιστους πόρους όλες τις 

δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν και νομίζουμε ότι μπορέσαμε να σταθούμε στο 

ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουμε τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τις 

πληττόμενες επιχειρήσεις. 

Παρόλες τις δυσκολίες αυτές, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των δύο ετών 

πετύχαμε κάποιους βασικούς μας στόχους: 

1. Να αναδιοργανώσουμε τις υπηρεσίες του δήμου 

2. Να ανταπεξέλθουμε στις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που συναντάμε 

καθημερινά και αφορούν κυρίως στις μεγάλες περικοπές του κράτους προς 

εμάς, αλλά και στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας και τις οικονομικές 

συνέπειες αυτής 

3. Να κρατηθεί οικονομικά ο δήμος μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον  

4. Να σταθούμε όσο το δυνατόν κοντά στους συνανθρώπους μας και ειδικά στις 

ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και την 

πανδημία, με τη ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διοργάνωση δράσεων 

κοινωνικής αλληλεγγύης 

5. Να κρατήσουμε ως δήμος ένα ανθρώπινο πρόσωπο, καθώς η αυτοδιοίκηση 

είναι ο πιο κοντινός προς τους πολίτες θεσμός και 
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6. Να προγραμματίσουμε και να ξεκινήσουμε την υλοποίηση σημαντικών έργων 

υποδομής που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του δήμου, παρόλη τη δύσκολη 

οικονομική συγκυρία. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι στόχοι που 

τέθηκαν στη διαχείριση των οικονομικών ήταν: 

 Η ορθολογική διαχείριση. 

 Η διαφάνεια. 

 Η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων με κατεύθυνση την αξιοποίηση τους 

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών (π.χ. 

καθαριότητα, ύδρευση κ.α.) αφενός και αφετέρου στην ενίσχυση των 

επενδύσεων σε έργα και υποδομές. 

 Την μείωση των οφειλών του Δήμου στους προμηθευτές του. 

 Την αύξηση των πόρων και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας. 

 

Η οικονομική κατάσταση έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 2020 2019 

Βεβαιωθέντα 39.352.081 38.147.578 

Εισπραχθέντα 28.116.228 28.051.250 

Εισπρακτέο Υπόλοιπο 11.235.853 10.096.327 

ΕΞΟΔΑ  

Ενταλθέντα 21.742.937 20.699.611 

Πληρωθέντα 21.687.200 20.690.074 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΟΔΩΝ 

Τα βασικά έξοδα κατανέμονται ως εξής: 

 

ΕΞΟΔΑ 2020 2019 

Αμοιβές Προσωπικού 7.594.557 7.136.557 

Παροχές τρίτων 5.498.213 4.671.011 

Εξυπηρέτηση Δημ. Πίστης 432.130 674.730 

Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.267.608 2.924.377 

Επενδύσεις 766.752 578.406 
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Πίνακας 2  ΕΣΟΔΩΝ  

Τα βασικά έσοδα κατανέμονται ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 2020 2019 

Έσοδα από Τέλη & δικαιώματα, 
φόροι, εισφορές 

 
7.354.213 

 
7.176.184 

Πρόσοδοι από κινητή & ακίνητη 
περιουσία  

 
123.411 

 
168.049 

Έσοδα από επιχ. για λειτουργικές 
δαπάνες  

 
2.743.426 

 
2.762.505 

Έσοδα από έκτακτες 
επιχορηγήσεις  

 
2.521.902 

 
2.804.019 

Επιχορηγήσεις για επενδυτές  675.525 1.043.543 

Έσοδα Π.Ο.Ε. 2.247.131 2.295.386 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων 
ετών 

 
 

1.579.455 

 
 

1.648.052 

 

Η περίοδος στην οποία αναφερόμαστε χαρακτηρίζεται, όπως ήδη προαναφέραμε, 

από την κρίση της πανδημίας του covid-19. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2020 

υπήρξε αρνητική ανάπτυξη της τάξης του 9,2%.  

Είναι προφανές ότι η κρίση αυτή επηρέασε τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. και ασφαλώς 

και του Δήμου Σαρωνικού. Εκτιμάται ότι το οικονομικό αποτύπωμα στα έσοδα του 

Δήμου μας ανήλθαν στις 850.000€, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες για την κοινωνική 

αλληλεγγύη που κατέβαλε ο Δήμος μας την περίοδο αυτή, ανεβάζοντας το συνολικό 

ποσόν περισσότερο από 1.000.000€. 

Η συνεισφορά της πολιτείας για την απώλεια αυτών των πόρων ανήλθε στα 

450.000€ περίπου, δηλαδή περίπου στο 45%. 

Παρόλα αυτά στην δύσκολη αυτή συγκυρία πέραν της σημαντικής κοινωνικής 

αλληλεγγύης για την οποία θα γίνει αναλυτική αναφορά στην συνέχεια υπογραμμίζω ότι 

μειώσαμε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας από 6.242.360€ 

σε 5.396.536€, δηλαδή κατά 846.000€ από τα οποία τα 500.000€ στους προμηθευτές 

μας. 

Συνδυάσαμε με αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη και αδιαμφισβήτητη κοινωνική 

αλληλεγγύη με την ενίσχυση της ρευστότητας της τοπικής αγοράς σε μία εξαιρετικά 

δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

Δεν παραγνωρίζουμε την αύξηση του ανείσπρακτου υπολοίπου, η αύξηση του 

οποίου οφείλεται κυρίως σε αύξηση του ανείσπρακτου κατά 600.000€ από τέλη 
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καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ΤΑΠ, που αποδίδονται από τη ΔΕΗ και κατά 

300.000€ από το πωληθέν νερό. 

Είναι προφανές ότι αιτία είναι η οικονομική κρίση, απόρροια της πανδημίας. 

Το σύνολο των μέτρων και των μηχανισμών που είχαμε αναπτύξει για να 

βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα, τελικώς λειτούργησε μόνο αμυντικά και απέτρεψε 

περαιτέρω επιδείνωση των μεγεθών. 

Θέλω ακόμη να σημειώσω και θα αναλυθεί περαιτέρω στη συνέχεια ότι στην 

περίοδο αυτή υποχρεωθήκαμε να πληρώσουμε πρόστιμα:  

 είτε περιβαλλοντικά από την απόρριψη απορριμμάτων στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ 

των Καλυβίων και της Φώκαιας δημιουργώντας ένα τεράστιο περιβαλλοντικό 

πρόβλημα,  ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. 

 είτε λόγω της αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση ξένων 

προς τον Δήμο οικονομικών συμφερόντων. 

Το συνολικό ποσόν ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.  

Συμπερασματικά μέσα σε δύσκολες συνθήκες πέτυχαμε χρηστή, διαφανή, 

ορθολογική οικονομική διαχείριση με σαφές θετικό κοινωνικό πρόσημο. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

Οι κυριότερες παρεμβάσεις στη διοικητική λειτουργία του Δήμου για ορθολογική 

διάρθρωση,  αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία καθώς και την εισαγωγή 

ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του δημότη είναι: 

 Εκπόνηση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που ανταποκρίνεται στις 

πολυσύνθετες αρμοδιότητες του Δήμου με τη δημιουργία νέων τμημάτων. 

 Συμμετοχή του Δήμου για πρώτη φορά στον κύκλο Κινητικότητας του ΥΠΕΣ για τη 

στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με προσωπικό που επιθυμεί να μετακινηθεί 

από άλλες δημόσιες υπηρεσίες προς τον Δήμο μας. Έως και σήμερα ο Δήμος έχει 

ενισχυθεί με επιπλέον πέντε υπαλλήλους, 4 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και 1 ΔΕ 

Διοικητικού. 

 Απονομή πιστοποίησης ISO 9001: 2015  με ισχύ από τις 28-5-2021 έως 27-5-2024 για 

τη διαχειριστική ικανότητα του Δήμου στις διοικητικές του λειτουργίες και τη 

διαχείριση των έργων. Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε μεριμνήσει για την 

απόκτηση πιστοποίησης, δυνατότητα που υπήρχε από το 2015.  

 Εισαγωγή του συστήματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(GDPR/DPO) σε όλη τη διοικητική διαδικασία. 
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 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας από και προς το Δήμο. 

 Εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας dimotis.saronikos.net όπου μπορεί ο 

πολίτης να απευθύνει ηλεκτρονικά στον Δήμο το αίτημά του και να λαμβάνει επίσης 

ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. Περισσότερα 

από 17.000 αιτήματα έχουν ολοκληρωθεί ψηφιακά μέχρι σήμερα.  

 Ένταξη του ΚΕΠ Καλυβίων στο πρόγραμμα των e-kep «myKEPlive» όπου ο πολίτης με  

ψηφιακό ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης εξυπηρετήθηκε από υπάλληλο των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για διεκπεραίωση της υπόθεσής του  ή για 

απλή διοικητική πληροφόρηση. 

 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού φορητοί υπολογιστές για την υλοποίηση τηλε-

εργασίας λόγω της πανδημίας του covid 19 καθώς και ατομικών υπολογιστών 

(tablet) για το σύνολο των αιρετών Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων για την 

υλοποίηση των τηλεδιασκέψεων όλων των συλλογικών οργάνων. 

 Διαμόρφωση και εξοπλισμός των Δημοτικών κτιρίων και των κτιρίων που 

στεγάζονται οι Κοινωνικές Δομές (Καλυβίων και Αναβύσσου) για την προστασία των 

υπαλλήλων και των πολιτών (προστατευτικά τζάμια για τα γραφεία υποδοχής 

κοινού, εξοπλισμός αυτόματης θερμομέτρησης στην είσοδο του κτιρίου κ.λπ.). 

 Δημιουργία νέας εύχρηστης Ιστοσελίδας του Δήμου που διαρκώς ανανεώνεται και 

βελτιστοποιείται, καθώς και δημιουργία καναλιού στο youtube μέσω του οποίου 

μεταδίδονται live οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων αλλά και εκδηλώσεις 

του δήμου.  

 

 

ΕΡΓΑ 

Μία σημαντική παράμετρος αποτίμησης της απόδοσης μιας Δημοτικής Αρχής είναι το 

πρόγραμμα των εκτελεσμένων ή των ώριμων έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 

Δημοτών και απαντούν σε ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στον Δήμο. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, διαπιστώσαμε τη θλιβερή κατάσταση που 

επικρατούσε στον Δήμο μας.  

 Δεν υπήρχε κανένα έργο που εκτελούνταν πλην της αναβάθμισης των παιδικών 

χαρών που ήταν τελματωμένη. 

 Δεν υπήρχαν μελέτες και ώριμα έργα. 

 Η αρμόδια υπηρεσία δεν είχε εκπαιδευτεί και δεν γνώριζε να πραγματοποιεί τους 

αναγκαίους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς όπως προβλέπονται από τον νόμο. 
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 Όσα έργα με πρόταση του Δήμου είχα προσωπικά φροντίσει να ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ 

παρέμειναν ανεκμετάλλευτα. 

 

 

 

Έπρεπε επομένως να εργασθούμε σε τρεις κατευθύνσεις: 

 Να κινητοποιήσουμε και να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στην υπηρεσία 

ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. 

 Να εντείνουμε τις προσπάθειες μας να «ξεκολλήσουμε» τα ενταγμένα αλλά και τα 

εγκαταλελειμμένα ενταγμένα έργα. 

 Να σχεδιάσουμε και να ωριμάσουμε νέα έργα ώστε να εκμεταλλευτούμε όλα τα 

διαθέσιμα προγράμματα Ευρωπαϊκά, Εθνικά, Περιφερειακά και να αντλήσουμε από 

αυτά, πόρους προς όφελος του Δήμου. 

Αυτά εκτός από επίπονη εργασία, απαιτούσαν και χρόνο ώστε να καλυφθεί το χαμένο 

έδαφος. 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Είναι η πρώτη προτεραιότητα για την Διοίκησή μας. Παρόλες τις προσπάθειες που είχαμε 

κάνει την πρώτη περίοδο της θητείας μας στον Δήμο Σαρωνικού (2011-2014) για την 

αποχέτευση του παραλιακού μας μετώπου, με την ολοκλήρωση των μελετών των τοπικών 

δικτύων Παλαιάς Φώκαιας, Αναβύσσου, Σαρωνίδας και Λαγονησίου και την εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης ύψους 70.000.000€ για τη λύση της Ψυττάλειας, η προηγούμενη διοίκηση 

την πενταετία 2014-2019 δυστυχώς ανέτρεψε τη λύση που είχε δοθεί και πρότεινε τη 

δημιουργία ΚΕΛ για την παραλιακή ζώνη στην περιοχή των Καλυβίων. Αυτή η εξέλιξη 

ξεσήκωσε την κοινή γνώμη εναντίον της τότε δημοτικής αρχής, η οποία αναγκάστηκε στη 

θυελλώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου να αποσύρει αυτή 

την πρόταση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν πέντε χρόνια να παρέλθουν άκαρπα λόγω απραξίας 

και να διαιωνίζεται το τεράστιο αυτό πρόβλημα, το μεγαλύτερο έργο υποδομής για τον 

δήμο μας. Συνέπεια αυτού είναι το 2016 να ανακληθεί η χρηματοδότηση των 70 εκατ. ευρώ 

για τη σύνδεση με την Ψυττάλεια (απένταξη έργου).  

Η νέα δημοτική αρχή με συστηματική δουλειά και συντονισμένες ενέργειες τόσο με την 

ΕΥΔΑΠ όσο και με την Περιφέρεια Αττικής. Από τις πρώτες ημέρες υπήρξε συνεχής και 

πιεστική από μέρους μας συνεργασία με την ηγεσία της ΕΥΔΑΠ  και πετύχαμε αποδέκτης 

των λυμάτων του παραλιακού μετώπου να είναι το ΚΕΛ Αεροδρομίου (Παιανίας-Κορωπίου). 

Η ΕΥΔΑΠ με την αρ. 20580/15-5-2020 απόφασή της, αποφάσισε τα αστικά λύματα των 

παραλιακών περιοχών του Δήμου Σαρωνικού να διοχετευτούν στο εν λόγω ΚΕΛ. Η 
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επεξεργασία των λυμάτων θα γίνει σε μονάδες κατάλληλης τεχνολογίας ώστε το 

παραγόμενο νερό να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για απεριόριστη άρδευση και 

εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα.   

Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης του έργου ανήκει στην ΕΥΔΑΠ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η προηγούμενη δημοτική αρχή με προφανή σκοπιμότητα και για 

προεκλογικούς λόγους, έφερε στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση τη λήψη απόφασης 

αναφορικά με την αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακής ζώνης των δήμων Σαρωνικού και 

Κρωπίας. Με την αρ. 191/2018 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 

αποφάσισε να παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση της πρότασης για τη 

μεταφορά και τη διαχείριση των λυμάτων παραλιακών τμημάτων των δύο δήμων από το 

ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου.  

 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ & ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

 

1 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
Σαρωνίδας χρηματοδοτούμενο από 
την Περιφέρεια  Αττικής 

 
 
 
2.500.000€ 

Ανάδοχος Εδραίας Α.Ε., θα γίνει 
υπογραφή της σύμβασης μετά  τον 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Δημοπρατήθηκε τον Οκτώβριο 2020 

2 Ανάπλαση πλατείας Παραλίας 
Καλυβίων (Λαγονήσι) επί της οδού 
Λ. Καλυβίων. Χρηματοδότηση 
Πράσινο Ταμείο. Εντάχθηκε τον 
Ιούλιου του 2020 

 
 
 
545.000€ 
 

 
Ανάδοχος Θ. Γεωργακόπουλος. 
Αναμένεται ο έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

3 Ολοκλήρωση ακαθάρτων κυρίως 
οικισμού Καλυβίων (Δ΄ φάση). 
Χρηματοδοτείται & δημοπρατήθηκε 
από την περιφέρεια τον Ιούλιο του 
2020 

 
 
 
5.500.000€ 

 
 
 
Εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης  

4 Προμήθεια & τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών. Εντάχθηκε το 
2019. Χρηματοδότηση Φιλοδήμος ΙΙ 

 
206.000€ 

 
Δημοπρατήθηκε το 2020 & ήδη 
εκτελείται 

5 Αναβάθμιση & άρση 
επικινδυνότητας παιδικών χαρών 
Δήμου Σαρωνικού. Χρηματοδότηση 
Περιφέρεια Αττικής, 
Δημοπρατήθηκε το 2019 

 
 
 
344.088€ 

Το έργο το παραλάβαμε σε τέλμα 
σταματημένο. Έχει υλοποιηθεί έργο 
90.000€. Μετά από στοχευμένες 
ενέργειες απετράπη η επανένταξη 
του έργου & θα ολοκληρωθεί τον 
3/22 

6 Βελτίωση & πιστοποίηση επτά (7) 
παιδικών χαρών. Το έργο ανατέθηκε 
το 2020. Χρηματοδοτείται από τον 
Δήμο 

 
 
25.000€ 

Πιστοποιήθηκαν οι έξης παιδικές 
χαρές: 

 Γεωργίου Παππά, Δ.Ε. 
Καλυβίων 
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 Δημοσθένους & Ξενοφώντος, 
Δ.Ε. Αναβύσσου 

 Κεντρική Πλατεία Σαρωνίδας, 
Δ.Ε. Σαρωνίδας 

 Έμπροσθεν Κοινοτικού 
Καταστήματος, Δ.Ε. Κουβαρά 

 Πάρκο παραλίας Αναβύσσου, 
Δ.Ε. Αναβύσσου 

 Πηγάσου & Δρυάδων, Δ.Ε. 
Παλαιάς Φώκαιας 

 Πλατεία Ευαγγελιστρίας, Δ.Ε. 
Καλυβίων 

7 Βελτίωση των υποδομών δικτύων 
ύδρευσης. Χρηματοδότηση 
Φιλόδημος Ι 

 
 
3.720.000€ 

Το έργο εντάχθηκε και 
δημοπρατήθηκε το 2019. Η σύμβαση 
υπογράφηκε τον Μάϊο του 2020. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη 
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Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων 
προμήθειας οχημάτων. 
Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ 

 
 
 
150.000€ 

 
Ολοκληρώθηκε με την προμήθεια 
ενός απορριμματοφόρου πρέσα 16m3 

9 Τοπική ανάπτυξη & προστασία 
περιβάλλοντος. Προμήθεια 
οχημάτων. Χρηματοδότηση 
Φιλόδημος ΙΙ, εντάχθηκε το 2020 

 
 
 
261.400€ 

Προμήθεια οχήματος/πλυντηρίου & 
φορτηγού με αρπάγη. Ολοκληρώθηκε 
η Δημοπράτηση & η κατακύρωση 
αναδόχου. 

10 Προμήθεια οχημάτων για την 
διαχείριση των απορριμμάτων. 
Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ. 
Εντάχθηκε το 2020 

 
 
223.000€ 

Προμήθεια Σαρωνικού. 
Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται στην 
διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών.  

11 Κατασκευή επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών χώρων. Χρηματοδότηση 
Φιλόδημος ΙΙ. Εντάχθηκε το 2020 

 
 
770.000€ 

 
Το έργο Δημοπρατήθηκε. Αναμένεται 
η ανάδειξη του αναδόχου. 

12 Επισκευή & συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων. 
Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ. 
Εντάχθηκε το 2020 

 
 
 
139.000€ 

 
 
Βρίσκεται υπό Δημοπράτηση. 

13 Προμήθεια, μεταφορά & 
τοποθέτηση στεγάστρων για την 
δημιουργία στάσεων. 
Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ. 
Εντάχθηκε το 2020 

 
 
 
50.000€ 

 
Έχει ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός και 
έχει αναδειχθεί ανάδοχος. 

14 Εργασίες διαμόρφωσης ραμπών & 
WC Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικά κτίρια του 
Δήμου Σαρωνικού. Χρηματοδότηση 
Φιλόδημος ΙΙ. Εντάχθηκε το 2020 

 
 
 
45.000€ 

 
Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και 
έχει αναδειχθεί ανάδοχος. 
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15 Προσαρμογή των λειτουργούντων 
Παιδικών & Βρεφονηπιακών 
Σταθμών του Δήμου Σαρωνικού στις 
προδιαγραφές του νέου Θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης του Π.Δ. 
99/2017. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 

 
 
 
 
 
200.000€ 

Η επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ δόθηκε 
το 2018. Όμως δεν έγινε καμία 
διαδικασία προσαρμογής. Το 2020 
συντάξαμε την μελέτη. 
Δημοπρατήσαμε το έργο. Ο 
διαγωνισμός απέβη άγονος. 
Επαναδημοπράτηση. 

16 Προσαρμογή της νέας Δομής 
Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλυβίων 
& της νέας Δομής Παιδικός Σταθμός 
Καλυβίων στις προδιαγραφές του 
99/2017. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 

 
 
 
 
100.000€ 

Για τους σταθμούς αυτούς που δεν 
υπήρξε κάποια ενέργεια. Υποβλήθηκε 
φάκελος χρηματοδότησης το 
Νοέμβριο του 2019. Το έργο 
εγκρίθηκε το 2020. Συντάχθηκε 
μελέτη και το έργο βρίσκεται υπό 
Δημοπράτηση 

17 1821 «Η Επανάσταση στην Αττική. Η 
συμβολή των χωριών της Αττικής 
στην Εθνεγερσία».  
Χρηματοδότηση «Τρίτσης». Ένταξη 
το 2021 

 
 
120.000€ 

 
Το έργο βρίσκεται υπό Δημοπράτηση. 

18 Αγορά οικοπέδου για τις ανάγκες 
του κοιμητηρίου Καλυβίων. 
Χρηματοδότηση Δήμος  

 
 
145.000€ 

 
Έλεγχος και υπογραφή συμβολαίου. 

19 Σχέδιο φόρτισης Ηλεκτρικών 
οχημάτων. Χρηματοδότηση: 
Πράσινο Ταμείο. Υποβολή 2020 

 
 
60.000€ 

 
 
Ήδη εκτελείται. 

20  Αναθεώρηση Τοπικού Σχεδίου 
διαχείρισης απορριμμάτων. 
Χρηματοδότηση: περιφέρεια. 
Υπεβλήθη 2020 

 
 
25.000€ 

 
 
Ολοκληρώθηκε. 

 

 

ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

 

1  
Αποκατάσταση Δημοτικού κτιρίου 
Π. Φώκαιας. Χρηματοδότηση 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Υποβολή Ιούνιος 2020 

 
 
1.180.000€ 

Το έργο εγκρίθηκε έχουν υποβληθεί 
οι όροι δημοπράτησης στην 
διαχειριστική Αρχή για έγκριση. 
Αμέσως μετά θα δημοπρατηθεί. 

2 Αποκατάσταση ανακαίνιση παλαιού   
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Δημοτικού Σχολείου Π. Φώκαιας και 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια  

 
 
780.000€ 

Υπεγράφη η Προγραμματική 
Σύμβαση με την Περιφέρεια. 
Ολοκληρώνεται η σύνταξη των όρων 
Δημοπράτησης. 

3 Παρεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
Δημ. κτίρια του Δήμου Σαρωνικού 
(Γυμνάσιο Αναβύσσου, Λύκειο 
Καλυβίων, Δημοτικό Κατάστημα Π. 
Φώκαιας). Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 
Τομεακό Πρόγραμμα Αττικής. 
Υποβολή: 6/2020 

 
 
 
 
 
645.000€ 

 
 
Το έργο εγκρίθηκε. Έχουν υποβληθεί 
οι όροι Δημοπράτησης προς έγκριση 
στη διαχειριστική Αρχή αμέσως μετά 
θα Δημοπρατηθεί. 

4 Κατασκευή Όμβριων Σαρωνίδας.  
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια  

 
4.200.000€ 

Προς Δημοπράτηση από την 
Περιφέρεια Αττικής 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Α.  Πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» 

Ο Δήμος Σαρωνικού έχει εξασφαλισμένες πιστώσεις 14.500.000€. Εντός του ορίου αυτού 

έχουμε υποβάλλει τις παρακάτω ολοκληρωμένες προτάσεις. 

 

1 Αστική αναζωογόνηση Καλυβίων και 
ανάπλαση Λ. Καραμανλή Δ.Κ. 
Αναβύσσου, Κεντρικής Πλατείας 
Π.Φ. και Τμήματος Παραλιακού 
μετώπου 

 
 
 
9.900.000€ 

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα:  
 
1) Ανάβυσσος Π.Φ. 6.000.000€ 
  2) Καλύβια 3.900.000€ 

2 Πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολείο (1ο 
Δημοτικό Καλυβίων) 

 
2.126.600€ 

Η πρόταση ελέγχεται και έχουν 
ζητηθεί οι τίτλοι ιδιοκτησίας 

3 Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου 
δικτύου Δήμου Σαρωνικού  

 
2.000.000€ 

Αφορά αντικαταστάσεις σε όλες τις 
Δημοτικές Κοινότητες. 

4 Αγροτική οδοποιία Δήμου 
Σαρωνικού  

1.500.000€ Περιλαμβάνει αγροτικούς δρόμους σε 
όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Την 
περίοδο αυτή πραγματοποιείται 
αυτοψία από κλιμάκιο της 
Περιφέρειας. 

5 Γωνίες ανακύκλωσης στον Δήμο 
Σαρωνικού 

1.125.000€ Περιλαμβάνει 14 γωνίες 
ανακύκλωσης πλήρως εξοπλισμένες 
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σε όλες τις Δ.Κ. Αποτελεί μέρος του 
συνολικού σχεδιασμού για την 
διαχείριση των απορριμμάτων. 

 

Επιπλέον κατατέθηκαν ολοκληρωμένες μελέτες σε όλες τις υπόλοιπες προσκλήσεις, αφού 

γνωρίζουμε ότι μελέτες που δεν θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», θα 

ενταχθούν σε προγράμματα Υπουργείων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Ήδη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ανακοινώθηκε Πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση των 

Δήμων. 

 

1 Ψηφιακή σύγκλιση Δήμου 
Σαρωνικού  

 
1.131.952€ 

Θα μεταφερθεί στο πρόγραμμα του 
αρμόδιου Υπουργείου 

2 Δράσεις ηλεκτροκίνησης στον Δήμο 
Σαρωνικού  

 
2.118.487€ 

Θα μεταφερθεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Υποδομών 

3 Επισκευή και συντήρηση Σχολικών 
Μονάδων  

 
930.000€ 

 

4 Εκπόνηση προγράμματος 
Α΄βάθμιου προσεισμικού ελέγχου 
κρίσιμων υποδομών Δ. Σαρωνικού 

 
 
51.852€ 

 

5 Μελέτη Αθλητικού-Κέντρου Δήμου 
Σαρωνικού (Ανοικτό Κολυμβητήριο-
Αίθουσα Γυμναστικής) 

 
608.000 

 

 

Β. Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν υποβληθεί και αναμένεται η έγκριση των κάτωθι 

ολοκληρωμένων μελετών. 

1 Αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα γηπέδου Π. Φώκαιας 

432.000€ Έχει ελεγχθεί από τον Νομικό 
Σύμβουλο της Περιφέρειας, το 
Ελεγκτικό. Προς υπογραφή για ένταξη 
από τον Περιφερειάρχη και 
υπογραφή προγραμματικής 
σύμβασης  

2 Οδοποιία Δήμου Σαρωνικού  4.000.000€ Υπεβλήθη ολοκληρωμένη μελέτη, 
ελέγχθηκε. Προς υπογραφή για 
ένταξη από τον Περιφερειάρχη και 
υπογραφή προγραμματικής 
σύμβασης 

3 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 
πλησίον εκκλησίας Αγ. Δημητρίου 
Δ.Κ. Κουβαρά  

350.000€ Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας. 
Εκκρεμότητες στη μελέτη 

4 Διαμόρφωση Κ.Χ. Αγίου Νικολάου 
Αναβύσσου 

392.000€ Γίνεται έλεγχος του φακέλου στην 
Περιφέρεια  
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Γ. Στο Πράσινο Ταμείο έχει κατατεθεί και αναμένεται η έγκριση των κάτωθι: 

1 Αστική ανάπλαση Κ.Χ.  επί των οδών 
Ρόδου και Πάρνηθος Δ.Κ. Σαρωνίδας 

410.000€ Η έγκριση αναμένεται εντός του 
έτους. Εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση 345.000€ 

2 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου 
απόκτηση κοινόχρηστων χώρων 
στον Δήμο Σαρωνικού 

60.000€ Η έγκριση αναμένεται εντός του 
έτους 

 

Δ.  Στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν κατατεθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση οι 

κάτωθι προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά την εξυπηρέτηση του ολοκληρωμένου 

σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

1 Υποστηρικτικές εργασίες για τον 
σχεδιασμό, την ωρίμανση και την 
ανάπτυξη Πράσινου σημείου στον 
Δήμο Σαρωνικού. Υποβλήθηκε: 2021 

 
 
 
75.000€ 

 
 
Αξιολογείται  

2  
Χωριστή διαχείριση Βιοαποβλήτων 
στον Δήμο Σαρωνικού  

 
 
 
 
 
1.660.000€ 

Αξιολογείται. Περιλαμβάνει 4 
υποέργα. 
Υποέργο 1: Προμήθεια ειδών για την 
ανάπτυξη προγράμματος χωριστής 
διαχείρισης βιοαποβλήτων  410.000€ 
Υποέργο 2: Προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη του προγράμματος 
376.000€ (αφορά προμήθεια 2 
απορριμματοφόρων) 
Υποέργο 3: Προμήθεια Λειοτεμαχιστή 
874.000€ 
Υποέργο 4: Ενημέρωση-
ευαισθητοποίηση για την λειτουργία 
του προγράμματος 25.000€ 

 

Σκοπίμως άφησα την αναφορά στις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών για 

να περάσω στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, των δράσεων μας για την 

αντιμετώπιση της καθημερινότητας αλλά και για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας που 

πρώτα απ’ όλα απαιτεί πόρους για να υλοποιηθεί. 

Αρκεί νομίζω η απλή ανάγνωση όλων όσων σας έχω παρουσιάσει ως τώρα στον τομέα των 

έργων για να πείσει και τον πλέον δύσπιστο για τη σκληρή καθημερινή δουλειά, το 

ολοκληρωμένο σχέδιο που έχουμε και την ταχύτητα με την οποία ενεργούμε ώστε να 

εξαντλήσουμε όλες τις προσφερόμενες δυνατότητες για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος 

της προηγούμενης ισχνής σε αποτελέσματα 5ετίας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία συνολικά αλλά και 

ειδικότερα στον Δήμο μας. Γιατί αφενός την προηγούμενη 5ετή περίοδο εξελίχθηκε ως 

πρόβλημα στη περιοχή μας αφού χαρακτηρίσθηκε από την έλλειψη σχεδιασμού και 

εμφανή αναποτελεσματικότητα. 

Αφετέρου γιατί στη διαχείριση των απορριμμάτων βρισκόμαστε στο μεταίχμιο 

αλλαγής του μοντέλου. 

Με την ανάληψη της ευθύνης του Δήμου παραλάβαμε: 

 Τον μηχανισμό αποκομιδής ανίκανο να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Τα απορρίμματα 

αμάζευτα δημιουργούσαν πολλές μικρές χωματερές σε όλη την έκτασή του. 

 Στα Καλύβια δίπλα στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ είχε δημιουργηθεί μια νέα παράνομη 

χωματερή το ίδιο και στη Φώκαια. 

 Για την κατάσταση αυτή επιβλήθηκαν στον Δήμο περιβαλλοντικά πρόστιμα αρκετών 

δεκάδων χιλιάδων ευρώ. 

 Κανένας σχεδιασμός και καμιά υποδομή δεν υπήρχε που θα προϊδέαζε ότι ο Δήμος 

ετοιμάζεται για την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στη διαχείριση των 

απορριμμάτων. 

 Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων που είχε συνταχθεί από το 2015 

παρέμεινε άχρηστο στα συρτάρια της τότε Δημοτικής Αρχής. 

 Την εξαιρετικά δυσάρεστη αυτή κατάσταση προσπαθεί να την υπερβεί η ηττημένη και 

γι’ αυτόν τον λόγο τότε Δημοτική Αρχή με το επιχείρημα ότι με τη λήξη της θητείας της 

είχε προμηθευτεί με leasing χωρίς να τα έχει παραλάβει, 3 απορριμματοφόρα και 2 

οχήματα με αρπάγη. Σωστά και καλοδεχούμενα. Όμως αποκρύπτει από τους Δημότες 

ότι επιβαρύνει το ταμείο του Δήμου με περισσότερα από 1.οοο.οοο€ αντί να 

εργασθεί και να τα αποκτήσει μέσω διαθέσιμων προγραμμάτων που υπήρχαν όσο και 

αν προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο. 

 

Πριν από λίγο σας ανέφερα ότι ο Δήμος αξιοποιώντας πόρους Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών προγραμμάτων ύψους 700.000€ προμηθεύτηκε 2 απορριμματοφόρα, 1 πλυντήριο 

κάδων, 1 σάρωθρο, 1 φορτηγό αρπάγη ενώ αναμένεται η έγκριση για αγορά και νέου 

εξοπλισμού που θα δημιουργήσει τις υποδομές για την εφαρμογή ενός νέου 

διαχειριστικού προτύπου στα απορρίμματα.  

Από την Αρχή της θητείας μας, εργασθήκαμε σε (2) δύο κατευθύνσεις. 

Η πρώτη να συμμαζέψουμε την καθημερινότητα, να βελτιώνουμε το σύστημα 

αποκομιδής ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις.  
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Η δεύτερη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός σύγχρονου 

σχεδίου διαχείρισης. 

Α) Θα αρχίσω από το πρώτο και θα σας παραθέσω ορισμένα στοιχεία που αφορούν 

εισερχόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. και πρασίνου στις εγκαταστάσεις του ΕΣΔΝΑ. Τα στοιχεία 

έχουν δοθεί από τον ΕΣΔΝΑ. 

2017 2018 2019 2020 2021 

25.004 t 
+20.3% 

σε σχέση με το 
2016 

17.933 t 
-30% 

σε σχέση με το 
2017 

18.717 t 
+4,3% 

σε σχέση με το 
2018  

29.653 t 
+58,4% 

σε σχέση με το 
2019 

20.394 t 
έως τον 

Σεπτέμβρη 

 

Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρωτικά: 

2017 + 2018 + 8 μήνες 2019 
Σύνολο 32 μηνών  

4 μήνες 2019 + 2020 + 9 μήνες 2021 
Σύνολο 25 μήνες 

54.146 57.555 

 

Μέσος όρος/μήνα της περιόδου Σωφρόνη 1692 t 

Μέσος όρος/μήνα της περιόδου Φιλίππου 2302 t 

Αύξηση περίπου 40% 

 Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι αυξήσαμε την απόδοση της υπηρεσίας κατά 40%.  

 Εξηγούν πως και πότε δημιουργήθηκαν οι παράνομες χωματερές. Αφού οι ετήσιοι 

όγκοι των απορριμμάτων είναι περίπου ίδιοι. Η διαφορά είναι ότι εμείς κάναμε 

ολοκληρωμένη διαχείριση και οδηγούμε τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ ενώ εσείς με όσα 

καταφέρνατε να διαχειριστείτε δημιουργούσατε τις παράνομες χωματερές. 

 

Για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα αυτό που παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικά 

καλύτερο από την προηγούμενη θητεία, δεν μας ικανοποιεί ακόμη, αξιοποιήσαμε: 

- Ορθολογικά όλο το διαθέσιμο προσωπικό 

- Αυξήσαμε στις περιόδους αιχμής το προσωπικό αξιοποιώντας είτε προγράμματα του 

ΟΑΕΔ με ελάχιστο κόστος για τον Δήμο, είτε προσλαμβάνοντας εποχικό προσωπικό. 

- Αξιοποιήσαμε τη συνεργασία μας με τον ΕΣΔΝΑ συνάπτοντας διμερείς 

προγραμματικές συμβάσεις. 

- Αναθέσαμε εργολαβίες. 

- Συντηρούσαμε και επισκευάζαμε άμεσα κάθε ζημιά στον στόλο των οχημάτων ώστε 

να είναι συνεχώς διαθέσιμα. 

- Αυξήσαμε τα δρομολόγια. 

- Καθιερώσαμε υπηρεσία για την αποκομιδή πρασίνου με ενημέρωση από τον Δημότη.  

Και κάναμε όλα αυτά χωρίς να αυξήσουμε το κόστος/t απορρίμματος (μείωση 10%). 
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Ενώ μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη κατά 7%. Αυτή είναι η αποτύπωση της 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ πραγματικότητας στην καθημερινή διαχείριση. 

 

Β) Θα έρθω τώρα στη μετάβαση στο νέο τρόπο διαχείρισης. 

Μας ερωτά συχνά-πυκνά η μείζων αντιπολίτευση ποιο είναι το όραμα σας, το σχέδιο 

σας. Κουνώντας μάλιστα το δάχτυλο. Είναι οι ίδιοι αυτοί που δημιούργησαν τις παράνομες 

χωματερές. 

Μας εγκαλούν ακόμη γιατί δεν αρχίσαμε την εφαρμογή του νέου σχεδιασμού. Αυτοί 

που είχαν την ευκαιρία να το κάνουν και την άφησαν ανεκμετάλλευτη.  

 Όπως γνωρίζετε το πρώτο βήμα ήταν η ανάθεση της αναθεώρησης του Τοπικού 

Σχεδίου Διαχείρισης των απορριμμάτων με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. 

Παραδόθηκε η τελική έκθεση τον Σεπτέμβριο και θα γίνει σύντομα η παρουσίαση της 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Όπως γνωρίζετε ο βασικός Ευρωπαϊκός στόχος που τίθεται, είναι η ριζική μείωση των 

απορριμμάτων που κατευθύνονται για ταφή. 

 Αυτό σημαίνει δημιουργία ρευμάτων ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 

απορριμμάτων. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση της υλοποίησης αυτού του σχεδίου είναι η απόκτηση των 

υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό έχουμε καταθέσει 

τις προτάσεις που σας ανέπτυξα προηγουμένως, προϋπολογισμού περίπου 

3.000.000€ που περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό του Δήμου με 2 απορριμματοφόρα 

συλλογής βιοαποβλήτων. 

 Την προμήθεια ενός λειοτεμαχιστή που θα ανταποκρίνεται στις προηγούμενες 

ποσότητες για τον θρυμματισμό κυρίως των κλαδεμάτων ώστε να αξιοποιηθούν ως 

βιοαπόβλητα. 

 Την προμήθεια όλων των αναγκαίων καφέ κάδων για να καλύψουν όλο τον Δήμο.  

 Την ανάπτυξη συστήματος για την αποκομιδή των απορριμμάτων των καταστημάτων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  

 Την εγκατάσταση 14 γωνιών ανακύκλωσης πλήρως εξοπλισμένες που θα 

αναπτυχθούν σε όλες τις Δημοτικές ενότητες. 

 Τη χωροθέτηση μικρών χώρων συγκέντρωσης κλαδεμάτων ανά Δημοτική Κοινότητα 

 Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών με αιχμή τους νέους ανθρώπους. 

 Ο περιφερειακός σχεδιασμός έχει προγραμματίσει για τους Δήμους Σαρωνικού και 

Λαυρεωτικής, κοινή μονάδα ΜΕΒΑ (ΜΕΒΑ 2 Λαυρεωτικής-Σαρωνικού). Αυτή την 

στιγμή από την Περιφέρεια έχει συνταχθεί τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

προϋπολογισμού 1.428.000€ και υλοποιείται από την Περιφέρεια. 

Με την ολοκλήρωση του συστήματος αυτού υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί από τον περιφερειακό σχεδιασμό. 
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Παράλληλα με τις δράσεις αυτές υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και 

ειδικότερα με το Τμήμα Χημείας-Τομέας Ανόργανης Χημείας με επιστημονικό 

υπεύθυνο τον κο Χασάπη, πιλοτικό «πρόγραμμα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων 

και εφαρμογή δράσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης στον Δήμο Σαρωνικού». Η 

τελική έκθεση έχει δοθεί και θα παρουσιασθεί και αυτή στο Δ.Σ. Ανακυκλώσαμε 

περίπου 200m3 κλαδιά που μετά τον διαχωρισμό των όποιων προσμείξεων, τον 

τεμαχισμό και την δημιουργία του εδαφοβελτιωτικό (κομποστ), δημιουργήθηκαν 

περίπου 600 σακιά εδαφοβελτιωτικο. Το πρόγραμμα αυτό ευελπιστούμε να το 

αναπτύξουμε σε βάθος τριετίας. 

 Παράλληλα εκτρέψαμε από την ταφή για 1η φορά περίπου 1450t σύμμεικτα εκ των 

οποίων οι 850t κλαδέματα. Επιπλέον με δικές μας δυνάμεις έως σήμερα εκτρέψαμε 

άλλους 800t κλαδέματα. Οι 2200t παραδόθηκαν σε πιστοποιημένους φορείς για 

ενεργειακή αξιοποίηση. Με τις ενέργειες αυτές εξοικονομήθηκαν περισσότερο από 

60.000€ 

 Ακόμη παραδώσαμε 1800t ανακυκλώσιμα από τους μπλε κάδους, αυξάνοντας σε 

σχέση με το 2018 σε ποσοστό 20% τις ποσότητες ανακύκλωσης. 

Το αποτέλεσμα αυτό κατέστη δυνατό γιατί αυξήθηκαν τα δρομολόγια. 

 

Τα συμπεράσματα της μελέτης αποτελούν πολύτιμη γνώση στον υπό εξέλιξη 

σχεδιασμό μας. 

Τέλος ολοκληρώνοντας το περίγραμμα του σχεδίου που σας ανέπτυξα, θέλω να 

σημειώσω ότι για την σωστή εφαρμογή του απαιτείται πέραν των φιλότιμων προσπαθειών 

όλου του προσωπικού απαιτείται η στελέχωση του τμήματος αυτού με επιστημονικό 

προσωπικό π.χ. Μηχανικό Περιβάλλοντος, Γεωπόνο κλπ. Γι’ αυτό στον νέο Ο.Ε.Υ. έχουν 

προβλεφθεί οι θέσεις αυτές, ώστε είτε με πρόσληψη είτε μέσω κινητικότητας, να 

καλυφθούν.  

 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Στο θέμα των σχολείων, το 2020 παραλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν στο Β’ 

Νηπιαγωγείο Καλυβίων δύο λυόμενες αίθουσας διδασκαλίας (με WC και λοιπό εξοπλισμό) 

που είχε αιτηθεί ο δήμος στο πλαίσιο της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης 

που ίσχυσε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

Παράλληλα, η δημοτική αρχή δια των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των Νομικών Προσώπων προχώρησε σε παρεμβάσεις σε 

όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου μας (συντηρήσεις, ελαιοχρωματισμοί, αναγομώσεις 

πυροσβεστήρων, απεντομώσεις, αποφράξεις, επισκευές, αποκατάσταση φθορών, 

υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, σιδηρουργικές εργασίες κ.α., προμήθεια αναλώσιμων και 

λοιπού εξοπλισμού κλπ) ενώ λόγω της πανδημίας πραγματοποίησε - όποτε οι συνθήκες το 

απαιτούσαν – απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους των σχολείων αλλά και προμήθεια 

υλικών και εξοπλισμού (αντισηπτικά, μάσκες, tablet για τηλεκπαίδευση).  
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Σε συνεργασία με την εκπαιδευτική και τη μαθητική κοινότητα και τους συλλόγους 

γονέων και κηδεμόνων, καταγράφονται οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και δρομολογείται η κάλυψή τους για την όσο το δυνατόν 

ομαλότερη λειτουργία των 27 σχολείων του δήμου μας. 

 

Ένα πρότυπο βιοκλιματικό σχολείο που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των 

μικρών μαθητών στην αειφόρο ανάπτυξη, δρομολογείται στον δήμο Σαρωνικού. Το νέο 

έργο πρόκειται να δημιουργηθεί στο νότιο τμήμα του υφιστάμενου 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Καλυβίων, σε χώρο όπου σήμερα βρίσκονται λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας. Είναι 

συνολικής επιφάνειας 1.017,38 τμ και αποτελείται από 12 ισόγειες αίθουσες, 9 

διδασκαλίας και 3 γραφείων και βιβλιοθήκης, βοηθητικούς χώρους καθώς και διαδρόμους 

που επικοινωνούν με τον αύλιο χώρο πρασίνου.   

Ο σχεδιασμός του αξιοποιεί όλα τα δυνατά βιοκλιματικά μέσα με στόχο τη σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα, ενεργοποιώντας διαδραστικά συστήματα 

ενημέρωσης, εμπλέκει τους μικρούς μαθητές σε βάση παρακολούθησης της ενεργειακής 

συμπεριφοράς του σχολείου με στόχο να εξοικειωθούν με την εξοικονόμηση ενέργειας, 

μέσα από βιωματική διαδικασία.   

 

- Γυμνάσιο Σαρωνίδας – Τοπικό Ρυμοτομικό στα Βλάχικα 

 

Όσον αφορά στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ο δήμος Σαρωνικού, 

στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω 

των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν στις δημοτικές του κοινότητες, 

προβαίνει κάθε χρόνο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες – δράσεις για την εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία τους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των οικογενειών – 

εργαζόμενων γονέων. Από τους επτά (7) παιδικούς σταθμούς που διαθέτει, εκ των οποίων 

οι τέσσερις λειτουργούσαν ήδη ως βρεφονηπιακοί σταθμοί, μετά την εφαρμογή και στον 

δήμο μας της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, προχώρησε σε όλες τις 

απαραίτητες παρεμβάσεις (κατασκευαστικά αλλά και σε επίπεδο επισκευών, εξοπλισμού 

και προσωπικού), μετατρέποντας ουσιαστικά και τους υπόλοιπους τρεις (3) παιδικούς 

σταθμούς σε βρεφονηπιακούς. Επιπλέον, γίνονται όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις 

(εργασίες, επισκευές, συντηρήσεις, αναβάθμιση δαπέδων, απολυμάνσεις κλπ) για την 

ασφάλεια των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές του δήμου, ειδικά στις πρωτόγνωρες 

και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.  

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 Αναδιαρθρώσαμε εκ βάθρων το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Ιδρύσαμε αυτοτελές 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με έδρα τη Σαρωνίδα, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ μέχρι να αναλάβουμε τη διοίκηση, λειτουργούσε μόνο για 4 

μήνες το χρόνο.  
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 Παραλάβαμε μια υποστελεχωμένη υπηρεσία με έναν μόνο υπάλληλο και την 

ενισχύσαμε με πέντε άτομα σε ετήσια βάση καθώς και έκτακτο προσωπικό, 

φροντίζοντας ο τελικός αριθμός υπηρετούντων να ανέρχεται στα 17 με 18 άτομα.  

 

 Συντηρήσαμε όλο τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό ώστε να είναι λειτουργικός και 

αξιόπιστος, προχωρήσαμε σε επισκευές όπου χρειαζόταν και σε προμήθεια 

κατάλληλου εξοπλισμού για πυρόσβεση ώστε να μπορούμε να είμαστε 

αποτελεσματικοί.  

 

 Εφαρμόσαμε ευρύ πρόγραμμα καθαρισμού δασών, κοινόχρηστων χώρων και 

οικοπέδων πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος.   

 

 Δημιουργήσαμε καινούργια πλατφόρμα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και 

διαθέτουμε πλέον 150-160 εθελοντές που είναι πάντα πρόθυμοι και έτοιμοι να 

συνδράμουν το δύσκολο έργο της πολιτικής προστασίας. 

 

 Πυρασφάλεια την αντιπυρική περίοδο 

 

 Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η Πολιτική Προστασία του δήμου Σαρωνικού 

εκτός από το να παρεμβαίνει σε έκτακτα συμβάντα είναι παράλληλα πολύτιμος 

αρωγός στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης του δήμου.    

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

 Ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών με δύο αυτοκίνητα.  

 Θέσαμε σε λειτουργία το παράρτημα Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ανάβυσσο σε νέο 

κτίριο όπου προσφέρονται υπηρεσίες, παράλληλα με την κεντρική υπηρεσία των 

Καλυβίων. 

 Με το ξέσπασμα της πανδημίας βρεθήκαμε κοντά στον δημότη, ειδικά δε στις 

ευάλωτες ομάδες. Από τις 20/3/2020 παρείχαμε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης με την υπηρεσία «Μείνε Σπίτι – Ερχόμαστε Κοντά σου» που 

περιλαμβάνει αγορά και παράδοση φαρμάκων, τροφίμων και εξυπηρέτηση 

επειγουσών συναλλαγών. Σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης λόγω του 

covid-19, ο δήμος μας υλοποιεί διαρκή εκστρατεία ενημέρωσης για την πανδημία με 

κυκλοφορία ενημερωτικού υλικού για τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του 

κορωνοϊού, για τον εμβολιασμό με την προβολή σχετικού σποτ με τη συμμετοχή 

όλων των δημοτικών παρατάξεων.  
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 Επιπλέον, στηρίξαμε όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης το Κέντρο 

Υγείας Καλυβίων, το οποίο από το 2020 λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για τον 

Covid-19 αλλά και καλύπτει ανάγκες παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

στους δημότες – κατοίκους του δήμου αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ 

από τις αρχές του έτους, λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο για τον κορωνοϊό. 

Με υπομνήματα και επιστολές, ζητάμε την άμεση στελέχωση του Κέντρου Υγείας με 

επιπλέον ειδικότητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του και της 

καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.  

 

 Δημιουργήσαμε το νέο Περιφερειακό Ιατρείο στην Ανάβυσσο και υλοποιήσαμε 

δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και τεστ Παπανικολάου σε συνεργασία με το 

Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας.  

 

 Επίκεντρο των δράσεων μας είναι πάντα οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε 

μεγαλύτερη ανάγκη. Σε συνεργασία με τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

προωθούμε το σχέδιο «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους» συνολικού 

προϋπολογισμού 534.365 ευρώ, το οποίο έχουμε προτείνει για χρηματοδότηση στο 

υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

 Παράλληλα παρατείναμε ήδη επιτυχημένα προγράμματα, όπως το Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού μέχρι τις 31/12/2023, με συνολικό προϋπολογισμό 

272.020 ευρώ και συνεχίζουμε το ιδιαιτέρως επιτυχημένο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

που διανέμει σε 250 οικογένειες είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης κάθε μήνα 

διανέμουμε από το Κοινωνικό Φαρμακείο είδη προσωπικής υγιεινής σε 300 

οικογένειες και καλύπτουμε σε καθημερινή βάση τις φαρμακευτικές ανάγκες σε 

δημότες μας που δυσκολεύονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς.  

 

 Συνεχίσαμε να διανέμουμε το ΤΕΒΑ ακόμη και κατά την δύσκολη περίοδο των 

απαγορευτικών μέτρων που επέβαλε η πανδημία, με την πολύτιμη συμβολή 

εθελοντικών ομάδων που παρέδιδαν κατ’ οίκον γεύματα σε 381 οικογένειες.  

Ανανεώσαμε το πρόγραμμα με ακόμη 800 χιλιάδες ευρώ με την υλοποίησή του να 

έχει ήδη ξεκινήσει ύστερα από σχετική δημοπράτηση. 

 

Ως Δημοτική Αρχή και μετά τον έλεγχο τον οποίο διενεργήσαμε  καταγγείλαμε σειρά 

υπογεγραμμένων απευθείας συμβάσεων  για δράσεις υποστήριξης των 

ωφελουμένων του ΤΕΒΑ (συνοδές δράσεις) οι οποίες είχαν υπογραφεί λίγες ημέρες 

πριν την παράδοση της απερχόμενης τότε Δημοτικής Αρχής. Είχαν τιμολογηθεί όμως 

ουδέποτε είχαν πραγματοποιηθεί. Εμφανίζονταν ότι είχαν υλοποιηθεί την περίοδο 

μετά τις εκλογές. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Χρήματα τα οποία 

προορίζονται για την ενίσχυση απόρων συμπολιτών μας. Ανακαλέσαμε αρκετές από 
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αυτές και θα προβούμε σε διαγωνισμό του υπολοίπου προγράμματος προκειμένου 

να υλοποιηθεί νόμιμα.  

 

 Υλοποιήσαμε αρκετές αιμοδοσίες προκειμένου να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας και πολλά Rapid Test σε όλες τις 

κοινότητες σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.  Επίσης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, 

εφαρμόσαμε πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για γυναίκες που επιθυμούσαν να 

πραγματοποιήσουν δωρεάν μαστογραφία σε κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ.  

 

 Κάναμε πλήθος σεμιναρίων και συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Όλοι μαζί 

μπορούμε» ενισχύοντας συμπολίτες μας με φάρμακα και σχολικά είδη.  

 

 Εγκαταστήσαμε σε παραλίες του δήμου (Άγιος Νικόλαος Λαγονησίου κ.α.) ράμπες 

πρόσβασης των λουόμενων στη θάλασσα, ειδικά των ηλικιωμένων και των ατόμων 

με κινητικά προβλήματα.  

 

 Παρείχαμε ανθρωπιστική βοήθεια σε πληττόμενες περιοχές όπως στους 

πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας, στους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας και της  

Αλβανίας (Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος) και κυρίως σε περιοχές που επλήγησαν από 

τις φετινές πυρκαγιές, δηλαδή στις Αφίδνες και στην βόρεια Εύβοια με δυο 

αποστολές ειδών πρώτης ανάγκης και ζωοτροφών.  

 
 

 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ  

 

 Η συμπεριφορά απέναντι στα ζώα, ιδιαίτερα δε στα αδέσποτα, είναι δείκτης 

πολιτισμού. Στον δήμο Σαρωνικού δείχνουμε τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και 

μέριμνα για αυτά. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας, ο δήμος μας έγινε ένα από τα 

μόλις 19 μέλη - δήμους του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά 

(ΠΕΣΥΔΑΠ), στο οποίο εντάσσεται το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων 

Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ). Πρόκειται για το μοναδικό νοσοκομείο αδέσποτων ζώων σε 

ολόκληρη την Ελλάδα.  

 

 Εφαρμόζουμε διευρυμένο πρόγραμμα περίθαλψης και στείρωσης αδέσποτων 

σκύλων ενώ σε συνεργασία με κτηνίατρο της περιοχής έχουν γίνει στειρώσεις σε 

περισσότερα από 150 γατάκια.  

 

 Τοποθετήσαμε 40 ταΐστρες και 40 ποτίστρες σε διάφορα σημεία του δήμου. 

Δημοτικοί υπάλληλοι επιφορτίστηκαν με την επιμέλειά τους, ώστε να είναι πάντα 

γεμάτα τροφή και νερό. 
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 Τοποθετήσαμε 20 ξύλινα σπιτάκια για τις αδέσποτες γάτες του δήμου από τη 

Φιλοζωική Οργάνωση «Let’s be smart». 

 

 Δημιουργήσαμε τις «Μέρες Υιοθεσίας Αδέσποτων» και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, σε διαφορετικά κεντρικά σημεία του Δήμου, φροντίζουμε να βρούμε 

στέγη για τους τετράποδους φίλους μας.  Ακόμα και μέσα στην περίοδο της 

πανδημίας τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς μέχρι σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί περισσότερες από 120 υιοθεσίες σκύλων με συμβόλαια υιοθεσίας 

από τον Δήμο. 

 

 Όλα τα στοιχεία των αδέσποτων καταχωρούνται στο μητρώο που τηρεί ο Δήμος: η 

φωτογραφία του ζώου, τα εμβόλια, ο αριθμός ταυτοποίησης και η περιοχή 

περισυλλογής. Τα στειρωμένα ζώα είναι έτοιμα να δοθούν για υιοθεσία. 

 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους και για πολλούς ακόμη, η Πανελλαδική Φιλοζωική 

και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) συμπεριέλαβε τον Δήμο Σαρωνικού στους 

επτά δήμους από όλη την Ελλάδα που βραβεύθηκαν για τη φροντίδα τους για τα 

αδέσποτα. 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

        ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ 

 

Α. Επέκταση σχεδίου πόλης Καλυβίων – ΜΑΥΡΙΚΕΖΑ: έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία 

ανάρτηση που έγινε πρόσφατα για την διευθέτηση του ρέματος και επίκειται η κύρωση 

της Πράξης Εφαρμογής. 

 

Β.  Λεωφόρος Καλυβίων: Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη Λεωφόρο Καλυβίων, 

έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στους αρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να 

περάσει η τροπολογία του Άρθρου 25 για να γίνει ολοκληρωμένη η Ανασύνταξη της 

Πράξης Εφαρμογής που προβλέπει τις συνενώσεις μικρών οικοπέδων. Επειδή αυτή η 

διαδικασία καθυστερεί, προβήκαμε στη μετεγγραφή της απόφασης της Περιφέρειας 

όπου τακτοποιείται περίπου το 80% των ιδιοκτησιών, όσες δηλαδή είναι άρτιες και 

περιμένουμε τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική τακτοποίηση. 

 

Γ.  Για τις υπόλοιπες Κοινότητες:  

 για την Παλαιά Φώκαια, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 

τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της περιοχής. 
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 για την Ανάβυσσο πρέπει να ολοκληρωθεί το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) 

προκειμένου να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες φάσεις της Πολεοδόμησης. 

 Για όλες τις Πολεοδομικές Μελέτες, επειδή ο βασικός λόγος που καθυστερούν 

είναι η χρηματοδότηση τους γιατί είναι μεγάλα τα ποσά που απαιτούνται, έχει 

υπάρξει δέσμευση από την κυβέρνηση στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι θα 

εξασφαλιστούν τα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΟΜ 

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Στο τομέα του κτηματολογίου η δημοτική αρχή κινήθηκε σε τρεις  βασικούς άξονες:  

1. Την παρουσία του Δήμου στις εκδικάσεις των ενστάσεων κατά της περιουσίας του 

Δήμου, από το ελληνικό δημόσιο και από τρίτους αλλά και σχετικά με ενστάσεις 

που είχε κάνει ο Δήμος προς τρίτους. 

2. Την επίλυση του μεγάλου προβλήματος που προέκυψε στην Σαρωνίδα με την 

ένσταση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου με την οποία διεκδικούσε 

χιλιάδες ιδιωτικά γεωτεμάχια στην εντός και εκτός περιοχή της Σαρωνίδας.  

3. Ενημέρωση των δημοτών σε όλα τα θέματα του Κτηματολογίου αλλά και την 

ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.   

 

Κτηματολόγιο Δήμου Σαρωνικού 

1. H δημοτική αρχή με συντονισμένες και άμεσες προσπάθειες παραβρέθηκε σε όλες 

τις υπολειπόμενες εκδικάσεις των ενστάσεων κατά του Δήμου από την πρώτη 

στιγμή που ανέλαβε την διοίκηση.  

Ενώ η προηγούμενη διοίκηση είχε αποφασίσει να μην εκπροσωπηθεί ο Δήμος στις 

εκδικάσεις που αφορούσαν την δημοτική περιουσία, με αποτέλεσμα πολλές ενστάσεις σε 

όλες τις κοινότητες του Δήμου μας να είναι αρνητικές για τον Δήμο λόγω της απουσίας του, 

η τωρινή διοίκηση εκπροσώπησε τον Δήμο, με κατάθεση υπομνημάτων και με την φυσική 

παρουσία εκπροσώπου, με αποτέλεσμα να κερδίσει την πλειοψηφία των ενστάσεων.  

Δυστυχώς για τις ενστάσεις που δεν παραβρέθηκε και εκδικάστηκαν ερήμην του, πριν 

αναλάβει η νέα διοίκηση, τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα για τον Δήμο και θίγεται η 

περιουσία του.  

2. Σε πολλές περιπτώσεις η δημοτική περιουσία δεν είχε δηλωθεί στο Ελληνικό 

Κτηματολόγιο, ειδικότερα γεωτεμάχια σε εντός σχεδίου περιοχές τα οποία έχουν 

προκύψει από πράξεις εφαρμογής ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι και έχουν 

περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Αυτοί οι χώροι έχουν πια δηλωθεί και 

συνεχίζεται η προσπάθεια τακτοποίησης της δημοτικής περιουσίας.   

 

‘Ένσταση της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου προς ιδιώτες της Σαρωνίδας λόγω 

της απόφασης του Αρείου Πάγου 1151/1872.    
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Η  Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου στηριζόμενη σε μία απόφαση του Αρείου Πάγου, 

την 1151/1872, και αγνοώντας τα μεταγραμμένα συμβόλαια των ιδιωτών, την έκδοση 

χιλιάδων διοικητικών πράξεων αλλά και την ίδια την νομοθεσία περί κυριότητας σε εντός 

σχεδίου περιοχές, προχώρησε στην άδικη διεκδίκηση χιλιάδων γεωτεμαχίων σε εντός και 

εκτός σχεδίου περιοχές,  κυρίως στην περιοχή της Κοινότητας Σαρωνίδας, αλλά και σε άλλες 

περιοχές του Δήμου Σαρωνικού.   

Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή ήταν δίπλα στους θιγόμενους πολίτες της 

Σαρωνίδας.  

Άμεσα προχώρησε στην οργάνωση μαζικών συγκεντρώσεων των πολιτών με σκοπό 

την ενημέρωσή τους, ενώ ξεκίνησε την επικοινωνία και άσκηση πίεσης στην αρμόδια 

πολιτική ηγεσία για την επίλυση του θέματος.  

Σε πρώτη φάση κατάφερε την αναστολή των εκδικάσεων μέχρι να 

πραγματοποιηθεί νομοθετική ρύθμιση. Έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις με Υπουργούς, 

Υφυπουργούς και Γενικούς Γραμματείς των αρμόδιων Υπουργείων αλλά και με τους 

βουλευτές των κομμάτων της περιοχής μας.  

Παράλληλα συντάχθηκε υπόμνημα το οποίο οι ιδιοκτήτες μπορούσαν να καταθέσουν 

στην εκδίκαση των ενστάσεων τους με αποτέλεσμα να αποφύγουν οποιαδήποτε έξοδα σε 

τεχνικούς συμβούλους. Επίσης για όσο διάστημα χρειάστηκε, ο Δήμος τοποθέτησε 

συμβούλους του στην Κοινότητα Σαρωνίδας πρωινές και απογευματινές ώρες ώστε να 

εξυπηρετούν τους πολίτες της οι οποίοι είχαν θιγεί από την ένσταση της κτηματικής 

υπηρεσίας του δημοσίου.  

Μετά από μεγάλο διάστημα αναστολής και με συνεχόμενες πιέσεις της διοίκησης του 

Δήμου το Υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2021 κατέθεσε και ψηφίστηκε 

νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 39, ΦΕΚ 17α/2021) βάση της οποίας λύνεται το πρόβλημα με 

τις εντός σχεδίου περιοχές, με ορισμένες προϋποθέσεις.  

‘Έχει οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών επιτροπή που εξετάζει την επίλυση του 

προβλήματος για τις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου μας, στην οποία υπάρχουν 

εκπρόσωποι του Δήμου μας και δεν έχει ακόμη γνωμοδοτήσει. Οι προσπάθειές μας θα 

συνεχιστούν μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.   

 

 Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Κτηματολογίου 

 Από την αρχή της διοίκησής μας και σε καθημερινή βάση, οι πολίτες ενημερώνονται 

για θέματα σχετικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο που τους αφορούν τηλεφωνικά και δια 

ζώσης.  

 Πρόσφατα ξεκίνησε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών του Ελληνικού Κτηματολογίου 

στον Δήμο μας. Οι πολίτες ενημερώνονται καθημερινά από τεχνικούς συμβούλους του 

Δήμου και για αυτή την ανάρτηση και είμαστε δίπλα τους να τους εξυπηρετήσουμε.  
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ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 20-21 

 

  

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΜΕΧΡΙ 31/10/2019 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

120-48-36 

ΔΟΣΕΙΣ 

 

ΑΣΚΗΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑΚΟΠΕΣ 

 

ΜΗ 

ΑΣΚΗΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑΚΟΠΕΣ 

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

519.502,49 

 

198.334,12 

    

ΝΕΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

2020 ΚΑΙ 2021 

 

317.928,12 

 

317.928,12 

    

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

150.000 

  

120.000 

   

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

 

503.000 

   

250.000 

 

102.998 

 

228.011 

ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΕΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

250.000 

  

63.000 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

516.262,24 

 

183.000 

 

250.000 

 

102.998 

 

228.011 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ 31/10/2021       298.175,75 

 

 

 

Κατάσταση ακτών – παραλιών 
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Με την αποχώρηση της Διοίκησης μας το 2014, αφήσαμε όλες τις παραλίες στη 

διαχείριση του Δήμου, έσοδα περίπου 550.000€ από τη μίσθωση των παραλιών και 

κανένα πρόστιμο. 

Με την  ανάληψη των καθηκόντων μας, βρήκαμε τη Μονομετοχική υπό πτώχευση 

 Πρόστιμα 503.315€ (τα περισσότερα εκ των οποίων προήλθαν από το γεγονός ότι στη 

διάρκεια της θητείας της προηγούμενης διοίκησης 2014-2019 δεν έγιναν διαγωνισμοί, 

αλλά απευθείας αναθέσεις) 

περίπου 230.000€ προήλθαν από το γεγονός ότι δεν παρέστη να κάνει ανακοπή και 

καταλογίστηκαν 

Έγιναν εκδικάσεις προστίμων με μάρτυρες υπερασπίσεως των καντινιέρηδων 

Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του κ. Σωφρόνη) 

 Ανείσπραχτα μισθώματα 519.502€ (2014: 172.000€) 

 Βρήκαμε επίσης να έχουν φύγει από τη διαχείριση του Δήμου οι παραλίες Αναβύσσου 

(Αλυκές και Αγ. Νικόλαος) εξαιτίας του ότι ο Δήμος δεν διεκδίκησε και δεν δημοπράτησε 

τις παραλίες με αποτέλεσμα να χάσει τη διαχείρισή τους και να περάσουν στην ΕΤΑΔ. 

Από την πλευρά της η ΕΤΑΔ, δημοπράτησε τις ακτές χωρίς να αποδίδει ούτε τα 

αντισταθμιστικά από την αποκομιδή των απορριμμάτων, τα οποία δεν ζητήθηκαν ποτέ 

από την προηγούμενη αρχή. 

Η δική μας Διοίκηση ξεκίνησε να διεκδικεί τις απλήρωτες οφειλές. 

 Εισπράξαμε 200.000€ από τα ανείσπρακτα και τα υπόλοιπα τα διεκδικούμε δικαστικά. 

 Αναγκαστικά θέσαμε υπό εκκαθάριση τη Δημοτική Επιχείρηση. 

 Τα μισθώματα των ετών 2020-2021 έχουν εισπραχθεί κανονικά (318.000€). 

 Κάναμε τη Μονομετοχική πάλι βιώσιμη. 

 Προχωρήσαμε σε 3 ρυθμίσεις, εξοφλήσαμε περίπου 150.000€ οφειλές προς τους 

προμηθευτές και η Μονομετοχική έχει πλέον ΑΦΜ, ο δε Δήμος από αυτά τα πρόστιμα 

έχει δεσμευμένο ΑΦΜ. 

 Η Δημοτική καντίνα «Κιόσκι» είναι κερδοφόρα τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ τα 

προηγούμενα χρόνια ήταν ζημιογόνα.  

 Σε συνεργασία με την Κτηματική, ρυθμίσαμε τις παραχωρήσεις όλων των παραλιών (12 

αιτήσεις παραχωρήσεων, από τις οποίες μας εγκρίθηκαν οι 11). 

 

ΕΤΑΔ 

 

 Παραλίες Αναβύσσου (Αλυκές και Άγιος Νικόλαος): τις διαχειρίζεται από το 2018 η ΕΤΑΔ. 

 Επιβάλλαμε τέλος καθαριότητας από την αποκομιδή απορριμμάτων στους διαχειριστές – 

ιδιοκτήτες καντινών. 

 Έχουμε απαιτήσει εγγράφως τα χρήματα αυτά και θα κινηθούμε Δικαστικά. 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΥΚΟ 

Προφορική Ανάλυση 
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ – LED 

 

Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επανεξετάσουμε την υπογεγραμμένη σύμβαση για το έργο  και 

την δαπάνη  της σύμβασης  αυτής. Απόλυτα συνεπείς με τη μείζονα προεκλογική μας 

δέσμευση, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την ανάδοχο ένωση εταιρειών 

GLOBILED-ΟΤΕ επαναπροσδιορίσαμε την αμοιβή και μειώσαμε το κόστος από 12.819.000 

σε 9.860.000 ευρώ επιτυγχάνοντας μείωση 3.000.000 ευρώ χωρίς την αλλαγή του φυσικού 

αντικειμένου. Αυτή είναι η δική μας οπτική για την ανάπτυξη και τα έργα στον δήμο μας. 

Έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών ,ας και ταυτόχρονα σέβονται το 

δημόσιο χρήμα. Ανάπτυξη με διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Ειδικά σήμερα 

που η κοινωνία μας βγαίνει τραυματισμένη μετά από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση 

αλλά και τις μεγάλες συνέπειες της πανδημίας, η διασφάλιση το δημόσιου χρήματος 

πρέπει να είναι η πρώτη και απαρέγκλιτη υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

 

Η ομόθυμη πολιτική του Δήμου είναι η μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο 

όρος. Ο Δήμος Σαρωνικού δεν τάσσεται εναντίον των ΑΠΕ αλλά αντιτίθεται στην 

άναρχη εγκατάστασή τους, την υπερεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου από τα 

ιδιωτικά συμφέροντα και την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής που 

θα έχει οικονομικές συνέπειες στην τοπική οικονομία   

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος: 

- Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή και 

Διαδημοτική επιτροπή αγώνα  

- Πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις για την αποτροπή εγκατάστασης και εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις και ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε 

άλλες περιοχές (Άγραφα, Συγκέντρωση Πανελλαδικού Δικτύου Συλλογικοτήτων για την 

Ενέργεια στο Μοναστηράκι, Αστυπάλαια κ.α.) 

- Αξιοποιήθηκαν νομικές ενέργειες και δικαστικές προσφυγές τόσο στη χώρα, όσο και 

στην Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος) 

- Την Τρίτη 2/11 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας από τις δημοτικές 

αρχές Σαρωνικού και Λαυρεωτικής με στελέχη του ΑΔΜΗΕ, για την εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών στην περιοχή όπου αναλύθηκε η επιχειρηματολογία των δήμων μέσα 

από διεξοδική συζήτηση και προβολή συγκεκριμένων στοιχείων. 

- Συμμετέχουμε στο Δίκτυο Δήμων κατά των ανεμογεννητριών, το οποίο συστάθηκε με 

πρωτοβουλία του δήμου μας και το οποίο αποτελείται στην παρούσα φάση από 32 

δήμους – μέλη. Στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ (14-16/10/2021) εξέδωσε ψήφισμα 
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το οποίο κατατέθηκε στην Ολομέλεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, προκειμένου να 

ληφθούν αποφάσεις.  

Πρόσφατα ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα θα είναι κόμβος Ανανεώσιμης 

Ενέργειας για όλη την Ευρώπη.  

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ (ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ) 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

2019 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, με αποκορύφωμα 

το Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με τίτλο: «Ο χριστουγεννιάτικος εφιάλτης του Σκρουτζ», 

ένα παραμύθι με πολλές μουσικές και τραγούδια για μικρούς και μεγάλους, με την 

Ανδρική Χορωδία Λαυρίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Θοδωρή Λεμπέση.  

 

 

3/12/2019: Η θεατρική παράσταση Ο “Μέγας Ιεροεξεταστής” με τη Λυδία Κονιόρδου 

στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού. Στον μύθο του Μεγάλου Ιεροεξεταστή 

(απόσπασμα από τους Αδελφούς Καραμαζόφ), ο Ντοστογιέφσκι εκφράζει τα 

αγωνιώδη ερωτήματα που τον τυραννούν: ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης 

ελευθερίας, της βούλησης και της πίστης αλλά και της διαφθοράς. Τον Μεγάλο 

Ιεροεξεταστή ερμήνευσε σε ένα συγκλονιστικό μονόλογο η σπουδαία ηθοποιός μας 

Λυδία Κονιόρδου, συνοδεία του Ευγένιου Βούλγαρη που έπαιξε ζωντανά επί σκηνής 

γυαλί ταμπούρ. 

 

2020 

Λόγω της πανδημίας Covid-19, δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες των πολιτιστικών μας φορέων αλλά και των συλλόγων της 

περιοχής μας, καθώς ανεστάλησαν οι δραστηριότητες τους και επιβλήθηκαν 

περιοριστικά μέτρα που επηρέασαν και τον πολιτισμό. 

 

Ωστόσο, πριν την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία την Κυριακή 23/2 το Καρναβάλι του Δήμου Σαρωνικού στη λεωφόρο 

Καλυβίων, που διοργανώθηκε από το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος».  Η συμμετοχή και η 

προσέλευση κόσμου στο καρναβάλι ήταν εντυπωσιακή  με παρέλαση περισσότερων 

από 700 καρναβαλιστών σε 20 ομάδες που ενθουσίασαν τον κόσμο,  το χειροκρότημα 

του οποίου δικαίωσε τις προσπάθειες της Οργανωτικής επιτροπής και πολλών 

εθελοντών. 

 

Στις 3/8/2020 ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το Νομικό του Πρόσωπο 

“ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ” και τη Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας χάρισαν μια όμορφη και 
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ιδιαίτερα ατμοσφαιρική βραδιά σε όσους προσήλθαν στο θέατρο στο λιμάνι της 

Παλαιάς Φώκαιας. Υπό το φως της πανσελήνου η γεμάτη συναίσθημα, μελωδική 

φωνή της Καλλιόπης Βέττα, συνοδευόμενη από το πιάνο του γνωστού συνθέτη και 

ενορχηστρωτή Γιάννη Κ. Ιωάννου και την ορχήστρα τους, τραγούδησε αγαπημένα 

τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών και ποιητών καθώς και κομμάτια από την 

προσωπική τους δισκογραφία, σε μια παράσταση γεμάτη συγκινήσεις και 

συναισθήματα που μάγεψαν και ταξίδεψαν τους θεατές. 

 

2021 

«Ημέρες Πολιτισμού στον δήμο Σαρωνικού» 

Τα φώτα του πολιτισμού άναψαν ξανά μετά από μια δύσκολη περίοδο και ο δήμος 

Σαρωνικού πρόσφερε «Ημέρες Πολιτισμού» για όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 

του 2021.  Ανοίξαμε πολιτιστικούς χώρους, δημοτικές αίθουσες και θεατρικές σκηνές 

και δώσαμε χώρο στην ιστορική μνήμη και την ψυχαγωγία απολαμβάνοντας 

αγαπημένους καλλιτέχνες και στηρίζοντας έμπρακτα τον κλάδο του πολιτισμού που 

τόσο επλήγη από την πανδημία. Εκδηλώσεις με επίκεντρο τα 200 χρόνια από 

τη  Επανάσταση του 1821, εικαστικές εκθέσεις ονομαστών καλλιτεχνών, θέατρο 

σκιών, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και πλήθος ακόμη εκδηλώσεων 

αποτελούν τα κομμάτια ενός ξεχωριστού πολιτιστικού πάζλ που έχει καταρτισθεί για 

όλες τις κοινότητες του δήμου. 

Για πέντε ολόκληρους μήνες, δημότες και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 

απολαύσουν υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις, που πρόσφερε ο δήμος Σαρωνικού με 

την αρωγή του ΝΠΔΔ Αριστόδικος. 

Το πρόγραμμα “Ημέρες Πολιτισμού στον δήμο Σαρωνικού” έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα 

σε εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό της Επετείου για τα 200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821. Για τον Δήμο Σαρωνικού αυτή η επέτειος αποτελεί αφορμή για 

ιστορική έρευνα ανεξερεύνητων πτυχών του Αγώνα και ανάδειξή τους με σκοπό οι 

αγωνιστές της ελευθερίας, είτε απλοί χωρικοί της Αττικής, είτε ονομαστοί 

οπλαρχηγοί, να λάβουν τη θέση που τους αρμόζει στη συλλογική συνείδηση. Στόχος 

ήταν να αναδειχθεί η συμβολή του τόπου αλλά και της ευρύτερης περιοχής των 

Μεσογείων, στην Επανάσταση του 1821.  

 

 

«Η Επανάσταση στην Αττική και η Απελευθέρωση της Αθήνας», το νέο βιβλίο του 

Δημάρχου Σαρωνικού, Πέτρου Φιλίππου 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 εκδόθηκε 

και κυκλοφορεί το βιβλίο του αρχαιολόγου και Δημάρχου Σαρωνικού, Πέτρου Ι. 

Φιλίππου-Αγγέλου, με τίτλο «Η Επανάσταση στην Αττική και η Απελευθέρωση της 

Αθήνας». 

Το βιβλίο αποτελεί συμβολή στην ιστορία της Αττικής για την περίοδο της 

Επανάστασης του 1821, καθώς φωτίζει λιγότερο γνωστές πτυχές της απελευθέρωσης 

της Αθήνας που ξεκίνησε στις 25 Απριλίου 1821 από πολεμιστές προερχόμενους από 
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τα χωριά της Αττικής, με οπλαρχηγούς από τη Χασιά, το Μενίδι, τα Δερβενοχώρια και 

τα Μεσόγεια. 

Σκοπός της έκδοσης είναι η σύντομη περιγραφή των επαναστατικών δράσεων και 

κυρίως η αναφορά στα γεγονότα και στους πρωταγωνιστές που σήκωσαν το λάβαρο 

του αγώνα στην Αττική. Η απότιση φόρου τιμής, δηλαδή, στους επώνυμους και 

ανώνυμους χωρικούς για τη μοναδική προσφορά τους στην απελευθέρωση της 

πατρίδας. 

Το βιβλίο του Π. Φιλίππου με τα ιστορικά ντοκουμέντα για τη συμβολή των χωριών 

της Αττικής στην Επανάσταση του 1821, διατίθεται στο Δημαρχείο Σαρωνικού και στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη αλλά και σε κεντρικά βιβλιοπωλεία. 

 

 

 

Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το την Ελληνική Επανάσταση 

 «Ιχνηλατώντας τον Μεσογείτικο Επαναστατικό Αγώνα για την Απελευθέρωση της 

Αττικής» - εναρκτήρια αφιερωματική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση – Δημαρχείο Σαρωνικού. 

 Θέατρο Σκιών του Μιχάλη Ταυλάτου – Παραστάσεις σε όλες τις δημοτικές 

κοινότητες για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση για μικρούς και 

μεγάλους. 

 «Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821 – Η συμβολή των Μικρασιατών στον 

εθνικό αγώνα» - Μια εξαιρετική ιστορική ομιλία, την οποία πλαισίωσαν μαθητές 

του δημοτικού σχολείου Παλαιάς Φώκαιας με αναγνώσματα και η Χορωδία Παλαιάς 

Φώκαιας ΑΡΜΟΝΙΑ με όμορφα μικρασιάτικα τραγούδια – Θέατρο Παλαιάς 

Φώκαιας. 

 Εκδήλωση – αφιέρωμα του Μικρασιατικού Συλλόγου Αναβύσσου στην Ελληνική 

Επανάσταση του 1821 – Πλατεία Μικρασιατών, Ανάβυσσος 

 «Με Γλώσσα Ελληνική, 200 χρόνια Επανάσταση» - Παράσταση με αφήγηση 

θεατρικού αναλογίου και παρουσίαση μελοποιημένης ποίησης και τραγουδιών από 

τη δημοτική και τη λόγια μουσική ανθολογία υπό τη διδασκαλία του μαέστρου 

Γιάννη Βρυζάκη και καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοσθένη Σταυριανού – Δημοτικό 

Σχολείο Κουβαρά. 

 «Ελληνική Επανάσταση 1821» - Μουσικοχορευτική παράσταση από τις χορευτικές 

ομάδες του Συλλόγου Αγία Ειρήνη Παλαιάς Φώκαιας – Αναπαράσταση πυρπολισμού 

εχθρικού πλοίου από τον Σύλλογο Πυθέας Παλαιάς Φώκαιας – Θέατρο Παλαιάς 

Φώκαιας. 

 «Το ’21 στον Ελληνικό Κινηματογράφο» - Προβολή της δραματικής ταινίας της 

Finos Films «Η Δίκη των Δικαστών» στον Κινηματογράφο ΟΡΦΕΑ στη Σαρωνίδα. 

 Περιοδικές εκθέσεις «Πελοπόννησος: Η γεωγραφική ΜΗΤΡΑ της Επανάστασης του 

1821» & «Οι Μικρασιάτες στον Αγώνα για την Επανάσταση του 1821» - Μουσείο 

Μικρασιατικού Πολιτισμού «ΜΑΚΗΣ ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ» στην Ανάβυσσο. 
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 «Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Α’ Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη 

Καποδίστρια σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΦΩΚΑΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στο θέατρο 

Παλαιάς Φώκαιας. 

 Εκδήλωση μνήμης για τις «αλησμόνητες πατρίδες» από τον Σύλλογο ΦΩΚΑΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ στο θέατρο Παλαιάς Φώκαιας.  

 Συναυλία «Ύμνος εις την Ελευθερία» στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων. Ο «Ύμνος 

εις την Ελευθερίαν», το αριστούργημα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, 

παρουσιάστηκε στην πρωτότυπη σύνθεσή του για ανδρική χορωδία, με μια νέα 

ενορχηστρωτική ματιά για μικρή συμφωνική ορχήστρα. Τη συναυλία συνόδευσε 

αφήγηση ιστορικών κειμένων. 

 Μουσικό και ιστορικό οδοιπορικό «Άλωση – Επανάσταση ΄21: 200 χρόνια μετά» 

στο Θέατρο Παλαιάς Φώκαιας. 

 «1821: Τραγουδώντας την Ιστορία» - Εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού με τον 

Παναγιώτη Σδούκο στον Ι.Ν. Αγίου Πέτρου Καλυβίων.  

 Εκδήλωση Μνήμης για την καταστροφή της Σμύρνης – ομιλία και προβολή 

ντοκιμαντέρ. Με τη συμμετοχή της Χορωδίας και της Ομάδας Χορού του 

Μικρασιατικού Συλλόγου Αναβύσσου. 

 «Εικόνες προς την Ελευθερία»  - Θεατρική παράσταση από την Ομάδα Θεατρική 

Πορεία – Ανοιχτά Πανιά του ΝΠΔΔ Αριστόδικος σε σκηνοθεσία του Γιώργου 

Πετρινόλη. 

 «1820+1»: Το 1821 «μίλησε» σε συγγραφείς που έγραψαν φανταστικές ιστορίες με 

φόντο την Επανάσταση του ’21, ιστορίες χωρίς ηλικία για μικρούς και μεγάλους 

(στον Ι.Ν. Αγίου Πέτρου Καλυβίων) 

 Έκθεση Χαρακτικής της Βασιλικής Κολιπέτσα με θέματα αντλημένα από την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821 στον χώρο της ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, στο Δημοτικό 

Σχολείο Κουβαρά και στο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου.  

 Θεατρική παράσταση λόγου και μουσικής «Άγνωστες Ηρωίδες του ‘21» που 

ανέδειξε την προσωπικότητα και το υψηλό φρόνημα των ηρωίδων γυναικών κατά 

την Επανάσταση του 1821». 

 

 

Ο Δήμος Σαρωνικού στην επετειακή έκθεση «Ελλάδα 1821-2021» στο Ζάππειο 

Μέγαρο (2-4 Οκτωβρίου 2021) 

Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετείχε στην επετειακή έκθεση «Ελλάδα 1821-2021» που 

πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο   υπό 

την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 

Στο περίπτερο του δήμου Σαρωνικού με θέμα «Η Επανάσταση στην Αττική και η 

Απελευθέρωση της Αθήνας» (αρ. περιπτέρου 9), οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα 

να ενημερωθούν μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα για την Επανάσταση στην Αττική, 

για τη συμβολή των χωριών στην Απελευθέρωση της Αθήνας και να μάθουν άγνωστες 

λεπτομέρειες για τον ηρωικό αγώνα των κατοίκων που οδήγησε στην απελευθέρωση 

της Αττικής από τον Οθωμανικό ζυγό. 
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Λοιπές εκδηλώσεις 

 Συναυλία με το συγκρότημα «ΟΞΥΓΟΝΟ» - έντεχνα και λαϊκά τραγούδια με 

αναφορές στους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς (κεντρική πλατεία 

Σαρωνίδας). 

 Συναυλίες με το γυναικείο ακουστικό μουσικό σχήμα Lyre n’ Rhapsody στο Πάνειο 

Όρος και το θεατράκι Λαγονησίου. Μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση της αρχαίας 

λύρας, των κρουστών και των γυναικείων φωνών.  

 «Η ελιά και η φλαμουριά – Ελλάδα και κόσμος στην ελληνική πεζογραφία 1974-

2020» - Παρουσίαση του βιβλίου του Δημοσθένη Κούρτοβικ. 

 «Πλανήτης Γη SOS», εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή από παιδιά του δημοτικού 

σχολείου. Η δράση περιλάμβανε προβολές, τραγούδια και ποιήματα, διανομή 

χάρτινων σακουλών που έφτιαξαν τα παιδιά, ομιλία ειδικού επιστήμονα από το 

ΕΛΚΕΘΕ, διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για το κλίμα κ.α.  

 1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων με θέμα 

«Ελευθερία της ψυχής». Σε μια προσπάθεια να συνδεθεί το παρελθόν με το παρόν, 

επιλέχθηκε ως θέμα η σημαντική αξία της ελευθερίας που επηρεάζει πολλούς τομείς 

της ανθρώπινης ζωής και υπόστασης.  

 

Κορυφαία εκδήλωση 

 Σαρωνικός, η πόλη του θερινού σινεμά, τίμησε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του 

Μιχάλη Κακογιάννη με την προβολή στους κινηματογράφους της, ταινιών –σταθμών 

στην ιστορία της μεγάλης οθόνης .Το αφιέρωμα περιλάμβανε προβολές των ταινιών 

«Βυσσινόκηπος», «Τρωάδες», «Ηλέκτρα» και «ΑΤΤΙΛΑΣ 74» στους πέντε θερινούς 

κινηματογράφους στη Σαρωνίδα και τη Γαλάζια Ακτή.  

 Το πενθήμερο αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη ολοκληρώθηκε με συναυλία από 

την «Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη» για να θυμίσει στους θεατές γνώριμους 

σκοπούς του μεγάλου συνθέτη ειδικά γραμμένους για τις ταινίες του Μ. 

Κακογιάννη. Ο δήμος Σαρωνικού μετά την απώλεια του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη 

Μίκη Θεοδωράκη αφιέρωσε την προγραμματισμένη σειρά εκδηλώσεων 

«Σαρωνικός, η πόλη του σινεμά τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μιχάλη 

Κακογιάννη» και στην μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, του Μίκη όλων των Ελλήνων, 

του διανοούμενου, του αγωνιστή. 

 

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθώ στο Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού 

από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων. Πρόκειται για ένα έργο που βρίσκεται σε 

εξέλιξη και αφορά συλλογή τεκμηρίων (ιστορικά αρχεία, χειρόγραφα, 

φωτογραφίες κλπ) σε ψηφιακή μορφή και αναδεικνύει την ιστορική μνήμη και την 

άυλη πολιτισμική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σαρωνικού. Το έργο 

περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του Αρχείου του Χρίστου Πέτρου - 

Μεσογείτη, καθώς και εργαστήρια πληθοπορισμού.  

Διάρκεια: 2 έτη Προϋπολογισμός: 21.948 ευρώ  
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Στον αθλητισμό ο δήμος μας έκανε παρεμβάσεις και έργα στις αθλητικές του 

εγκαταστάσεις, σύστησε κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

κατέγραψε και αρχειοποίησε όλους τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής και 

προχώρησε σε εγγραφή – καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

δήμου στο πρόγραμμα ΠΕΛΟΠΑΣ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τέλος, έθεσε 

υπό την αιγίδα του και συνδιοργάνωσε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις (Αγώνες 

Τριάθλου στην Ανάβυσσο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Optimist U16 στην 

Παλαιά Φώκαια κλπ) και τίμησε τον Ιούνιο σε μια σεμνή τελετή τον Παρολυμπιονίκη 

και νικητή χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης ΑμεΑ στη 

Μαδέιρα, Αριστείδη Μακροδημήτρη.  

 

Για τη συμβολή τους σε όλη αυτήν την προσπάθεια, οφείλω να ευχαριστήσω θερμά  

όλους μου τους συνεργάτες, τους αντιδημάρχους, την πρόεδρο του δημοτικού  

συμβουλίου, τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους και τους συμβούλους  

των κοινοτήτων, τους εκπροσώπους των φορέων του δήμου μας, το προσωπικό του 

δήμου, καθώς και όλους τους εθελοντές που βρίσκονται πάντα δίπλα μας στις 

διάφορες δράσεις που πραγματοποιούμε, αλλά κυρίως όλους τους πολίτες που 

στέκονται στο πλευρό μας με υπομονή μέσα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι 

βιώνουμε, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας.  

 

 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού 

Πέτρος Ι. Φιλίππου 


