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ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΤ 14/04/21 – 18:00 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Κον ΚΩΣΤΟΥΡΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

1) Τη τουριστική περίοδο 2020 μέχρι και τον Αύγουστο υπήρχε πρόβλημα στην καθαριότητα του Τολού 

λόγω της έλλειψης προσωπικού (οι προσλήψεις εποχιακών άργησαν να γίνουν). Θα μπορούσαμε 

να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον για τους μήνες που το χωριό μας δέχεται ένα μεγάλο αριθμό ξένων 

επισκεπτών και ο όγκος των σκουπιδιών και των αναγκών μεγαλώνει να έχουμε τουλάχιστον 2 

άτομα καθημερινά μόνο για το Τολό ?  

Υποερώτημα: Εάν ο δήμος δε μπορεί να ανταπεξέλθει θα μπορούσε ο ΣΕΤ να χρηματοδοτήσει το 

άτομο αυτό? 

 

2) Υπάρχουν αρκετοί κάδοι εναπόθεσης απορριμμάτων που δεν κλείνουν ή είναι μερικώς 

καταστραμμένοι. Υπάρχει η δυνατότητα για άμεση αντικατάσταση ? 

 

3) Με δεδομένο ότι το Πάσχα φέτος είναι 02/05 πότε θα πραγματοποιηθεί γενικός καθαρισμός και 

ευταξία στο Τολό ? 

 

4) Υπάρχει η δυνατότητα για να γίνει ένας γενικός καθαρισμός των νησιών «Ρόμβη» και «Δασκαλιό» 

ενόψει της φετινής σεζόν?  

 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

1) Η παράλια (όχι μόνο η Ψιλή Άμμος) είναι από τους βασικούς λόγους που επιλέγει κάποιος για να 

κάνει διακοπές στο Τολό. Το πρόβλημα της διάβρωσης μεγάλου μέρους της παραλίας είναι γνωστό, 

όπως και τα προβλήματα που προκύπτουν κάθε χρόνο. Μέχρι να γίνει κάποιο μεγάλο έργο, πρέπει 

να εμπλουτίζεται με άμμο (όπως έχει γίνει κατά καιρούς στο παρελθόν) ώστε να λύνονται τα 

βραχυπρόθεσμα προβλήματα. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό φέτος ? 

2) Βλέπουμε με χαρά από το Τολό τον φωτισμό της παραλίας στην Πλάκα και άλλα μέρη του 

παραλιακού μετώπου του Δήμου. Στο Τολό γιατί δεν προχώρησε ο φωτισμός της παραλίας αν και 

είχε ανακοινωθεί προεκλογικά από εσάς ? 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΚΕΡΗ 

1) Γιατί δεν έχετε προβεί στην παραλαβή του έργου (είχε ανατεθεί το 2014 -αρ. σύμβασής 5562/24-

02-14) «αποτύπωσης της οδού Σέκερη» ? 

2) Μπορεί να γίνει πεζοδρόμηση στο κέντρο του Τολού (ΑΜΕΣΑ το 2021) τις βραδινές ώρες? 

3) Γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη σήμανση για την μονοδρόμηση καθώς και την απαγόρευση την 

στάθμευση στην οδό Σέκερη?  

4) Γιατί δεν έχετε ακόμη προβεί σε ενέργειες για την κατασκευή πεζοδρομίων, φωτισμού κατά μήκος 

της οδού Σέκερη, καθώς και πλακόστρωσης μέρους της, με δεδομένο ότι γνωρίζετε την 

σπουδαιότητα της ασφαλούς και απρόσκοπτης διέλευσης πεζών και την βελτίωση της αισθητικής?  

 

http://www.tolo.gr/


 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΛΟΥ 

1) Υπάρχει στο πρόγραμμα να γίνει η διάνοιξη της Μίνωος και πότε?  

2) Μπορεί να γίνει η διάνοιξη δρόμου ένωση (ρέμα Σκαλίδη με περιφερειακό)?  

3) Εάν υπάρχει σκέψη να γίνει πεζοδρόμηση και φωτισμός του περιφερειακού δρόμου. 

4) Εάν υπάρχει σκέψη να γίνει κάποια βελτίωση στον δρόμο προς Αγ Κυριακή ? 

5) Εάν υπάρχει σκέψη να γίνει ένωση του Τολού με Αρχαία Ασίνη, με πεζοδρόμιο και φωτισμό ? 

6) Τα συνεχή προβλήματα με βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης και η αποκατάστασή τους καθώς και οι 

λακκούβες που αφήνουν αποτελούν πηγή κινδύνων. Τι κάνετε γι’ αυτό; 

 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

1) Με το Α.Π. 081//17-03-2016 του Σ.Ε.Τ. προς εσάς είχαμε προτείνει τη δημιουργία προστατευόμενου 
θαλασσίου πάρκου ιδανικού για πραγματοποίηση καταδύσεων / βιντεοσκόπησης. Γιατί αυτή η 
πρόταση δεν απαντήθηκε ποτέ είτε θετικά είτε αρνητικά? 

 

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΛΟΥ 

1) Υπάρχει το χρόνιο αίτημα ΌΛΩΝ των φορέων για αναβάθμιση του λιμένα Τολού για λόγους 

ασφαλείας. Γνωρίζουμε ότι αυτό άπτεται στη δικαιοδοσία του λιμενικού ταμείου. Υπάρχει από 

πλευράς δήμου Ναυπλιέων η βούληση να γίνει άμεσα μελέτη για το λιμάνι ?  

2) Οι κολώνες φωτισμού στο λιμάνι Τολού έχουν διαβρωθεί και είναι επικίνδυνες. Υπάρχει 

δυνατότητα για άμεση αντικατάσταση ?  

ΣΧΟΑΠ τέως ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ 

Βλέποντας την οικιστική ανάπτυξη του Τολού (προς το βουνό) τα τελευταία χρόνια είναι αναγκαία όσο 

ποτέ η ολοκλήρωση του ΣΧΟΑΠ τέως ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ. Γνωρίζετε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας που να είναι ρεαλιστικό ? 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Με δεδομένο ότι είστε συνεχώς δήμαρχος Ναυπλιέων από το 2012, υπάρχει κάποιο μεγάλο 
αναπτυξιακό έργο που θα έχει ολοκληρωθεί στο Τολό μέχρι το τέλος της σημερινής σας θητείας ? 
 

2) Ο δρόμος Ναυπλίου-Τολού από την Αγία Ελεούσα μέχρι και την Ασίνη είναι σε άσχημη κατάσταση 
λόγω των συνεχών ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης. Υπάρχει η σκέψη να γίνει έργο ασφαλτόστρωσης ?  

 
3) Προβλέπεται να γίνει ασφαλτόστρωση στην οδό Τολού - Δρεπάνου καθώς η κατάσταση του 

οδοστρώματος είναι επικίνδυνη? 
 

4) Με αφορμή το μόνιμο πρόβλημα των αδέσποτων στο χωριό μας καθώς, έχετε στο πρόγραμμα 
κάποια ενέργεια στην οποία προτίθεστε να προβείτε ΑΜΕΣΑ για τη λύση του προβλήματος 
γνωρίζοντας ότι η αρμοδιότητα και η ευθύνη ανήκει καθαρά στο δήμο?  

 

 


