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Σύλλογος Οικιστών 
Αγίου Αιμιλιανού Πόρτο Χελίου  

«Ο Άγιος Αιμιλιανός»  

Ταχ. Διεύθυνση:  P.O.BOX 2604 -21300 Κόστα ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 

Tηλ. Επικοινωνίας:  697 6082250  

 Εmail: ag.aimilianos@gmail.com     Site: www.agiosaimilianos.com  

 

Αγιος Αιμιλιανός 26,02,2014 
 

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, 

 

Κατ’αρχήν  ελπίζουμε η επιστολή μας αυτή να σας βρίσκει όλους καλά 

και το 2014 να είναι καλύτερο απο τα προηγούμενα! 

 

Μετά την τελευταία συνάντησή μας το περασμένο καλοκαίρι, θα 

θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα θέματα: 
 

1) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙ: 

Οπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, τον Ιανουάριο του 2013 δύο απο τους 

όμορους ιδιοκτήτες, η εταιρία ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. και η Κυρία Αιμιλία 

Καρανικόλα περιέφραξαν και φύτευσαν την έκταση που 

χρησιμοποιούσαμε για την πρόσβαση και τη στάθμευση των 

αυτοκινήτων μας στην παραλία Κουνούπι, καταστρέφοντας τον δρόμο 

που είχε ασφαλτοστρώσει ο Δήμος, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται 

και να είναι έως αδύνατη για κάποιους η πρόσβαση στην παραλία που 

χρησιμοποιούσαμε εδώ και κάποιες δεκαετίες! Προκειμένου να 
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αποκαταστήσουμε την βλάβη που υφίσταντο όχι μόνο τα μέλη του 

Συλλόγου μας αλλά και η ευρύτερη περιοχή, συμπράξαμε με τους 

Συλλόγους «Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας» και τον Σύλλογο 

Παναγίτσα Βερβερόντας και κινηθήκαμε δικαστικά, στην αρχή με 

Εξώδικη Πρόσκληση και στη συνέχεια μρ αγωγή Ασφαλιστικών Μέτρων 

αλλά και Τακτική Αγωγή κατά των ανωτέρω. 

 

 Τελικά με την από 22,07,2013  απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρανιδίου 

έγινε δεκτή η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων των Συλλόγων μας (Αγίου 

Αιμιλιανού, ΠΑΠΟΕΡ και Βερβερόντας) κατά της εταιρίας ΜΑΡΟΥΣΙ και 

Κυρίας Αιμιλίας Καρανικόλα,  με την οποία υποχρεώθηκαν να 

μετακινήσουν τις περιφράξεις των ιδιοκτησιών τους ώστε να 

δημιουργηθεί δρόμος πλάτους 4,25 μέτρων, με σκοπό την ακώλυτη 

πρόσβαση των πολιτών στην παρα λία ΚΟΥΝΟΥΠΙ.  

 

Την απόφαση αυτή εκτελέσαμε στις 27,012014, με αρκετή 

καθυστέρηση λόγω της άσκησης εκ μέρους των αντιδίκων όλων των 

ένδικων μέσων που τους παρείχε ο Νόμος και τα οποία απερρίφθησαν 

απο το Δικαστήριο, με τελευταία την απόφαση επί της αίτησης 

ανάκλησης των Ασφαλιστικών Μέτρων που κατέθεσαν και που 

απερρίφθη  στίς 24.01.2014. 

 

Επειδή η απόφαση αυτή δεν μας επέτρεπε να μετακινήσουμε τα φυτά, 

παρά μόνο την περίφραξη, καταθέσαμε στόν Δήμο Ερμιονίδας την από 

13,02,2014 αίτηση με την οποία ζητούμε να τα μετακινήσει η αρμόδια 

Υπηρεσία του Δήμου και περιμένουμε την απάντησή τους. 

 

Αυτή ήταν μία πρώτη νίκη των συντονισμένων ενεργειών των Συλλόγων 

μας και βεβαίως της επιτυχούς νομικής υποστήριξης που είχαμε από το 

Δικηγορικό Γραφείο της Κυρίας Σοφίας Γρυπιώτου και την οποία 

ευχαριστούμε θερμά! Επίσης και τονΔήμο Ερμιονιδας που παρενέβη 

υπερ των Συλλόγων μας με την δικηγόρο Κυρία Στέλλα Μποβόλου σε 

όλη την μέχρι τώρα διαδικασία. 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η εκδίκαση της τακτικής αγωγής μας η οποία 

αρχικά είχε ορισθεί για τις 30.01.14 αλλά ανεβλήθη για τις 15.05.14 

λόγω καθυστέρησης διορισμού απο τον Δήμο  δικηγόρου προκειμένου 

να παρέμβει και πάλι υπέρ των Συλλόγων μας. 

Επί πλέον οι αντίδικοι έχουν κάνει αγωγή στούς Συλλόγους μας για 

«συκοφαντική δυσφήμιση»..η οποία θα εκδικασθεί τον προσεχή 

Σεπτέμβριο. Ομολογουμένως έχουν υπερβάλλει στην άσκηση ένδικων 

μέσων προκειμένου να ανατρέψουν τις συνολικά τρείς δικαστικές 

αποφάσεις που μας δικαιώνουν μέχρι τώρα! 

Στον ιστότοπο του Συλλόγου μας θα βρείτε σε λίγες ημέρες τον πλήρη 

πίνακα με τα μέχρι τώρα δικαστήρια και αυτά που ακολουθούν. 

Είναι φανερό ότι όλες αυτές οι ενέργειες  προκειμένου να 

αποκατασταθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όχι μόνο των μελών των 

Συλλόγων μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής σε αυτή την τόσο 

όμορφη παραλία, έχουν κόστος το οποίο βεβαίως επιμερίζεται μεταξύ 

των Συλλόγων μας και το οποίο διεκδικουμε απο τους αντιδίκους, 

εφ’όσον δικαιωθήκαμε. Και το κόστος δεν είναι μόνο οικονομικό, 

δεδομένου οτι χρειάσθηκε η απασχόληση  των μελών του Συμβουλίου, 

που ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά και ψυχοφθόρα! Και για τούτο 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους σκοπούς του Συλλόγου μας, η 

συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μελών, τουλάχιστον με την 

οικονομική ετήσια  συνδρομή τους, η οποία δεν υπερβαίνει όπως 

γνωρίζετε τα € 50. 

 

   2) ΥΔΡΕΥΣΗ:  

Οπως έχετε ήδη ενημερωθεί, η μελέτη βρίσκεται  στην περιφέρεια 

(Ναύπλιο) και μένει να συμπληρωθεί με αυτήν της Πυρόσβεσης, η 

οποία άλλωστε είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του Οικισμού μας. 

Το κόστος είναι € 2.500.- και είναι αντιληπτό για μία ακόμη φορά πόσο 

σημαντική είναι η εξόφληση της Συνδρομής ΟΛΩΝ των μελών μας!! 

Παρακαλούμε σημειώστε και τον νέο λογαριαμό στην EUROBANK 

Κρανιδίου: IBAN: GR0202603550000720200235763. 
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 3) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: 

 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 19 Mαρτιου 2014 

- ΤΟΠΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ –ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

      ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 114. 

- ΩΡΕΣ: 19,00 ΕΩΣ 21.00. 

 

Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι η προσέλευση και συμμετοχή όλων 

είναι απαραίτητη προκειμένου: 

 

- Να ενημερωθείτε λεπτομερώς για την δραστηριότητα του 

απερχομένου Διοηκητικού Συμβουλίου και τα προβλήματα του 

Οικισμού και να ακούσουμε τις ιδέες και προτάσεις σας. 

 

-Να εξοφλήσετε τις συνδρομές σας. 

 

-Να εκλέξουμε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απο τους υποψηφίους που 

θα θελήσουν να συμμετάσχουν. 

 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους. 

 

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. 

 

 

Κωνσταντίνος Λιανάς. 

 

 
 

 

 


