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    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 
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    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Πηδέξεο Φίιηππνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Καξγέηα Διέλε 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

 

      

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο  

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε απνγξαθήο πεξηνπζίαο ηνπ 

Γήκνπ θαη ηζνινγηζκνχ έλαξμεο 

1.1.2011 θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζνπ 1, ηνπ Λ. 3852/2010, ΦΔΘ 

87Α. 

2. Θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 

2011. 

3. Δγθξηζε ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, 

εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ. 

4. Δγθξηζε Πρεδίνπ Νξγαληζκνχ 

Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

5. Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

"Αληηθαηάζηαζε - επέθηαζε δηθηχνπ 

χδξεπζεο νηθηζκνχ Πθελδάιεο γηα 

ππξαζθάιεηα θαη έξγα χδξεπζεο 

νηθηζκνχ Καιαθάζαο, Κειεζίνπ θαη 

Πθελδάιεο". 

6. Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληεξήζεηο αγξνηηθψλ δξφκσλ". 

7. Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληεξήζε δξφκσλ Πηδεξνδξνκηθνχ 

Πηαζκνχ". 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Νκφθσλα 

αλαβάιιεηαη ε 

ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 
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8. Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Απνρέηεπζε νκβξίσλ νδνχ 

Καξκαξά". 

9. Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληήξεζε Πρνιηθψλ Θηηξίσλ". 

10. Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: "Δξγα 

αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γήκνπ 

Απιψλα (Α' θάζε)". 

11. Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ξιαθφζηξσζε δξφκσλ, πεδνδξνκίσλ 

θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Θνηλφηεηαο 

Καιαθάζαο".  

12. Απνδνρή πνζνχ 60.000,00 επξψ 

επηρνξήγεζεο απφ ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ & Ρνπξηζκνχ - Γεληθνχ 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ην έξγν: 

Ρνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ - 

θαζηζκάησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

νηθνδνκηθά έξγα ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

Αζιεηηθνχ Θέληξνπ ηεο Θνηλφηεηαο 

Ξνιπδελδξίνπ Αηηηθήο". 

13. Δγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: "Βειηίσζε 

δξφκσλ ζπλνηθηζκνχ Ξεηζνχιη". 

14. Δγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 
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Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: "Αλάπιαζε 

πιαηείαο Σαιθνπηζίνπ". 

15. Δγθξηζε 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Ξίλαθα (Ραθηνπνηεηηθφο) ηνπ έξγνπ: 

"Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ηεο 

Ι.Υξσπνχ - Ππθακίλνπ θαη 

πεδνδξφκεζε νδνχ Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ ζην Ρ.Γ. Υξσπνχ" ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. 

16. Δγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: "Δπέθηαζε - 

ζπληήξεζε δηθηχνπ απνρέηεπζεο 

νκβξίσλ Γήκνπ Απιψλα". 

17. Δγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο 

Αθηδλψλ". 

18. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην 

ΞΔΞ Αηηηθήο γηα έληαμε ηνπ έξγνπ: 

"Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο 

Αθηδλψλ". 

19. Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξψλ 

θαπζίκσλ γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη 

Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο. Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη, αξρίδεη ε απνςηλή καο 

ζπλεδξίαζε θαη παξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα Διέλε λα θάλεη αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ ζπλαδέιθσλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, Φνξγηάξεο 

Βαζίιεηνο παξψλ, Ξαπαγηάλλεο, Γηαλλάο Ησάλλεο, Καθξήο Αζαλάζηνο, 

Θνληνγηάλλε Αιέθα, Ρζεθξεδήο, Γάβξεο. Γελ άθνπζα; Απψλ. Ιεκπνχζεο, 

Ιέθθαο, Ξέππαο, Ληθνιάνπ, Αλπθαληήο, Βιάρνο, Γηακαξέινο, Βαζηιάθνο απψλ, 

Ξάληνο, Κίρα, Ιάκπξνπ, Κπφξζεο, Πσηήξρνο, Ρζάδαξεο, Ρζάδαξεο απψλ, 

Κπαηδάθαο παξψλ, Νηθνλφκνπ, Ιίηζαο απψλ, Ονχζζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ; Ονχζζεο; Ξαξψλ. Ππγλψκε. Βειηαληψηεο, Γέδεο, 

Θαξαγηάλλεο, Εαραξίαο, Γηαζεκάθεο, Αξκπξηψηεο, Θαιχβαο, Νηθνλφκνπ, 

Βαξλάβα, Πηδέξεο, Ρζάθσλαο, Θηνχζεο, Καξγέηα, Σαζηψηεο, Πηεξγίνπ. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Ππκβνχιην πξνζήιζε θαη ν θ.Θηνχζεο. Ξαξαθαινχληαη νη 

θχξηνη ζπλάδειθνη νη νπνίνη ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο λα ην 

δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Νηθνλφκνπ Βαζίιεο, ν θ.Ονχζζεο Θσκάο, ν 

θ.Σαζηψηεο Κηράιεο, ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Γηακαξέινο θαη ν 

θ.Ιίηζαο.  

 Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή θηηάρηεθε ν θαηάινγνο. Θέιεηε λα πάκε ηεξαξρηθά; Λα 

πάκε, νξίζηε. Θχξηε Ιίηζα. Ππγλψκε θ.Νηθνλφκνπ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Γε ζα θνπξάζσ ην Πψκα, κηα αλαθνίλσζε κφλν. 

Πρεηηθά κ' απηά πνπ καο δηάβαζε ν θ.Γήκαξρνο ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην 

θαη αθνξνχζαλ ηα αληηζηαζκηζηηθά απφ ηελ εηαηξεία κε ηνλ αγσγφ. Δίλαη 
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πξνζσπηθή κνπ άπνςε φηη φηαλ ν Γήκνο ήηαλε ζε κηα αληηπαξάζεζε κε ηελ 

εηαηξεία ηε ζπγθεθξηκέλε, δελ είλαη δπλαηφλ ακέζσο, πξηλ θαιά θαιά 

νινθιεξσζεί ην έξγν, λα πεγαίλνπκε θαη λα δεηηαλεχνπκε γηα λα καο δψζεη 

κεξηθά ζθνππηδηάξηθα. Θαη επίζεο δελ ππήξμε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα θάηη ηέηνην. Δγψ λνκίδσ φηη θπξίαξρν Νξγαλν ζ' απηφ ην Γήκν 

είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν λα θάλεη 

νπνηεζδήπνηε θηλήζεηο. Γίρσο λα ζέισ λα δψζσ άιιε δηάζηαζε ζ' απηφ ην 

ζέκα, πηζηεχσ φηη απηφο ν αγψλαο δελ έηπρε ηεο θαιχηεξεο αληηκεηψπηζεο, 

γηαηί αλ πξαγκαηηθά πηζηεχακε ζ' απηφλ ηνλ αγψλα δε ζα έπξεπε λα πάκε λα 

δεηηαλεχνπκε θαζξεθηάθηα φπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο, ν θ.Νηθνλφκνπ. 

Ξξαγκαηηθά δελ ηέζεθε ζην Πψκα πνηέ λα απνθαζίζεη αλ ζα πξέπεη λα πάκε λα 

δεηήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο αληηζηαζκηζηηθά, πνπ γηα κέλα ην κνλαδηθφ 

αληηζηαζκηζηηθφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα δεηήζνπκε, είλαη γηα ηελ πεξηνρή εθεί 

ηνπ Θαιάκνπ λα γίλεη δίθηπν θαη αλ ε δηθαηνινγία είλαη, ην δηθηπν δελ ην θάλεη 

ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ηα ρξήκαηα πνπ αλαινγνχζαλ, ζα ηα έδηλε ζηελ άιιε 

εηαηξεία, ζπγαηξηθή ηεο είλαη, θάπνηα ζρέζε ζα έρνπλε ζίγνπξα, γηα λα 

νθειεζεί εθείλν ην θνκκάηη πνπ πξαγκαηηθά ζηγφηαλε. Ρα άιια θνκκαηηα πνπ 

δε ζίρζεθαλ πνηέ δελ αληέδξαζαλ. Γελ αληέδξαζε ν Απιψλαο, δελ αληέδξαζε 

ε Καιαθάζα, δελ αληέδξαζαλ νη άιιεο πεξηνρέο. Δηζη, γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα 

κε ην φλνκα ηνπο θαη λα κελ κπνξεί ν θαζέλαο λα ιέεη ηη ζέιεη, λα ιέκε ιίγν 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Ξξαγκαηηθά πηζηεχσ φηη δελ ήηαλε ίζσο ε θαιχηεξε ζηηγκή πνπ είπε ν 

θ.Γήκαξρνο, ήηαλε ίζσο κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζηηγκέο, φηαλ δίρσο λα έρεη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γ.Π., εθεί πνπ έλα Γ.Π. νιφθιεξν είρε πάξεη απφθαζε 

λα αγσληζηεί ελάληηα ζε κηα εηαηξεία, λα πεγαίλνπκε ηελ άιιε κέξα ζηελ ίδηα 

εηαηξεία λα δεηάκε, λα ηελ παξαθαιάκε θαη φρη κφλν απηφ, λα καο ηα δίλεη θαη 

ηελ άιιε κέξα. Γηα κέλα απηφ θαηη ζεκαίλεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα είκαη ζχληνκνο γηαηί νη αλαθνηλψζεηο έρνπλ αξρίζεη θαη 

θνπξάδνπλε, θξαηάλε ρξφλν θαη θνπξάδνπλε. Γχν ζχληνκεο. Ζ πξψηε είλαη 

αλαθνίλσζε θαη δεηψ θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ λεξνχ, αλ ζα έρεη 

ην Σαιθνχηζη θέηνο λεξφ γηαηί απ' φηη έρσ δεη, ε κειέηε δελ πεξηέρεη ηε 

ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ κε ηηο δεμακελέο. Κηα ελεκέξσζε, αλ γλσξίδεηε ηη 

ζπκβαίλεη, πφηε ζα είλαη έηνηκν ην έξγν θαη αλ θέηνο ην θαινθαίξη ζα έρεη ην 

Σαιθνχηζη λεξφ. Ρν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα ζηαζψ, έλα ζέκα πνπ φινη ην 

γλσξίδνπκε, είλαη θαη γίλνκαη απνδέθηεο θαζεκεξηλά παξαπφλσλ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο, φπσο φινη γλσξίδεηε ε Καξκαξά είλαη ν πην 

εκπνξηθφο δξφκνο ηεο πεξηνρήο καο. Δρεη πξνθχςεη έλα ζέκα κε ην έξγν ην 

νπνίν έγηλε πέξζη θαη έρνπκε δεηήζεη αξθεηέο θνξέο δχν παξεκβάζεηο απιέο, 

λα θνπνχλ θάπνηεο γσλίεο, θάπνηεο πξνεμνρέο πνπ έρνπλε θαη θάπνηεο ηακπέιεο 

γηα ειεγρφκελε ζηάζκεπζε κε αζηπλφκεπζε ηαπηφρξνλε απφ ηε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία. Νη επαγγεικαηίεο πιένλ έρνπλε θηάζεη ζηα φξηα ηνπο θαη 

πηζηεχνπλ φπσο πηζηεχσ θαη εγψ, φηη απηφ ην κέηξν ζα βνεζήζεη πνιχ ζην λα 

πάεη ε Καξκαξά ιίγν θαιχηεξα, νη επαγγεικαηίεο ζηε Καξκαξά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Ππκβνχιην πξνζήιζε ν θ.Ρζάθσλαο θαη ν θ.Βιάρνο. Θχξηε 

Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, θ.Ξξφεδξε λνκίδσ φηη κεηά ηε ρζεζηλή επηηπρεκέλε 

εθδήισζε πνπ έθαλε ε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ, ε 

δεκνηηθή παξάηαμε δειαδή ζην Θαπαλδξίηη, κε ζέκα, κε κνλαδηθφ ζέκα ηνπο 

δαζηθνχο ράξηεο θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα 

καο, ζηελ Βφξεην Αηηηθή. Νπσο γλσξίδεηε, ην ΞΔΣΑ έρεη αλαθνηλψζεη ηελ 

αλάξηεζε δαζηθψλ ραξηψλ γηα Ξεληέιε θαη Καξαζψλα, ε Ξεξηθέξεηα 

Καξαζψλνο, πηάλεη θνκκάηη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ζεκαληηθφ θαη βέβαηα έπνληαη νη 

δαζηθνί ράξηεο γηα ηα ππφινηπα, γηα ηελ ππφινηπε Βφξεην Αηηηθή, γηα ηνλ 
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ππφινηπν Γήκν. Πην δεχηεξν θχκα ζα είλαη θαη νη ππφινηπεο Θνηλφηεηεο θαη νη 

Γήκνη ηνπ Υξσπνχ. Δκείο δηνξγαλψζακε ζην Θαπαλδξίηη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

γξαθείνπ πφιεο ηεο ΓΖΠΥ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ηελ εθδήισζε απηή. Ζ κεγάιε 

παξνπζία ηνπ θφζκνπ καο έδεημε απηφ ην νπνίν παίξλακε εκείο σο κελχκαηα 

απηέο ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, φηη ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο, κεγάιν ελδηαθέξνλ, 

ππαξρνπλε ζεκεία ηα νπνία δελ έρνπλε δηεπθξηληζηεί θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε 

θαη απνξίεο έσο θαη κεγάιεο εληάζεηο θαη ελνριήζεηο γηα ην πσο πάεη λα 

δεκηνπξγεζνχλε νη δαζηθνί ράξηεο ζηελ πεξηνρή καο. Δγψ ζα πξφηεηλα 

θ.Γήκαξρε θαη θ.Ξξφεδξε λα είλαη έλα ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζε επφκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην άκεζα. Γηαηί. Γηαηί ππάξρνπλε νη αληηξξήζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλε νη ζπκπνιίηεο καο εληφο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ 

πξνζεζκίαο 45 εκεξψλ, νη νπνίεο κάιηζηα είλαη πςεινηάηνπ ηηκήκαηνο γηα ηα 

βαιάληηα ηεο πεξηνρήο καο θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη ν Γήκνο λα ην δεη κε ηα 

πεληρξά βέβαηα νηθνλνκηθά ηνπ, πσο ζα ζηεξίμεη απηέο ηηο ελζηάζεηο, γηαηί νη 

δαζηθνί ράξηεο, φπσο κηα πξψηε θαηαγξαθή γίλεηαη, δεκηνπξγνχλε δεδνκέλα 

ηξαγειαθηθά γηα ηελ πεξηνρή καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, ζα αλαξηεζνχλ ζηα Γαζαξρεία, ζηηο Ξνιενδνκίεο θαη 

ζην Γήκν. Θά' ξζεη γηαηί εδψ πέξα ζά' ξζεη αλαγθαζηηθά γηαηί πηάλεη θνκκάηη 

πιένλ ηνπ Γήκνπ καο, ην Θαπαλδξίηη, δειαδή κε 7.000 ζηξ. ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, 

απηή ηε ζηηγκή έρνπλε αλαξηεζεί ζηνπο δαζηθνχο ράξηεο θαη βέβαηα έρνπκε 

κπξνζηά καο ηε δεχηεξε έθδνζε αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ νη νπνίεο ζα 

ζπκπεξηιάβνπλ φιν, Υξσπφ, φιεο ηηο πεξηνρέο, Απιψλα, φιεο ηηο πεξηνρέο, 

Θάιακν θιπ., Καξθφπνπιν. Ινηπφλ, είλαη έλα θξίζηκν ζέκα. Δθηζηψ ηελ 

πξνζνρή ζε φινπο φηη άπαμ θαη ηειεζηδηθήζνπλ νη δαζηθνί ράξηεο, δελ ππάξρεη 

νπδεκία άιιε ακηθζβήηεζε ηνπ θαζεζηψηνο γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε, πνπ 

ζεκαίλεη φηη άπαμ θαη είλαη δαζηθφ κέζα απφ ην δαζηθφ ράξηε, δελ έρεηο θαλέλα 
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δηθαίσκα πξνζθπγήο, θαλέλα έλδηθν κέζν, ηίπνηα. Αξα ινηπφλ είλαη θξίζηκν 

ζέκα, είλαη ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί φινπο ζε ηειηθή αλάιπζε, πξνβιέπνληαη 

ηνπιάρηζηνλ 10.000 αληηξξήζεηο γηα ην Γαζαξρείν Θαπαλδξηηίνπ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρνπιάρηζηνλ. Νη εθηηκήζεηο είλαη θαη γηα παξαπάλσ, πνπ 

φπσο θαηαιαβαίλεηε ππαξρεη κείδνλ ζέκα γηα ηελ θνηλσλία ηνπ Γήκνπ καο πσο 

ζα αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα ησλ δαζηθψλ ραξηψλ. Δγψ εμ αξρήο δειψλσ φηη 

είκαη ππέξ ηνπ δαζηθνχ ράξηε πνπ ζεκαίλεη φηη λα κπεη ζε κηα ζεηξά ηη είλαη 

δάζνο, ηη είλαη αγξνηηθφ θαη ηη είλαη νηθηζηηθφ, φκσο ε απφθαζε λα ιεθζνχλε νη 

δαζηθνί ράξηεο κε βάζε ηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ '45, γηα κέλα είλαη κηα 

απφθαζε πνιηηηθήο θχζεσο ε νπνία δε ζηέθεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Θαηαιαβαίλεηε φηη ηνπ '45, ηνπ 1945 αεξνθσηνγξαθίεο γηα λα .. ην 2011 πνηνη 

είλαη νη δαζηθνί ράξηεο, ζα γειάζεη θαη ν θάζε πηθξακέλνο εδψ. Αξα ινηπφλ, 

κπαίλεη έλα ζέκα γηα κέλα άκεζα θ.Ξξφεδξε θαη θ.Γήκαξρε λα ην βάιεηε ζε 

εκεξήζηα δηάηαμε. Γε ζέισ λα καθξεγνξήζσ ζήκεξα, γηαηί δελ είλαη ην δήηεκα 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε αιιά λα κπεη παξαθαιψ, γηαηί ζαο είπα φηη ρζεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία πνπ πήξακε εκείο ήηαλε πάξα πνιχο ν θφζκνο ν νπνίνο ήξζε ζην 

θαηάζηεκα Θαπαλδξηηίνπ, εθδειψζεθε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη πξνβιεκαηηζκφο 

θαη νη αληηξξήζεηο, ζέισ λα ελεκεξψζσ θαη ηνπο ζπκπνιίηεο θαη ηνπο 

Ππκβνχινπο, φηη είλαη πάξα πνιχ πςεινχ ηηκήκαηνο, πςπιφηαηνπ ηηκήκαηνο. 

Φηάλνπλε θαη ηα ρηιηάδεο επξψ γηα λα θάλεηο κηα αληίξξεζε φηαλ έρεηο λα 

θάλεηο πξνζθπγή βέβαηα γηα εθηάζεηο πην κεγάιεο. Ινηπφλ, έλα είλαη απηφ ην 

ζέκα.  

 Θα ζπλεγνξήζσ ζην δεχηεξν, ζηε δεχηεξε αλαθνίλσζε, κε πξφιαβε ν 

Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο, ην ίδην ζέκα ζα έβαδα θαη εγψ. Δρσ πνιιέο αλεζπρίεο, 

κνπ έρνπλ θαηαζέζεη πνιιέο αλεζπρίεο ζπκπνιίηεο απφ ηε Καξκαξά. Ζ 

Καξκαξά ζα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν εγψ ζα δεηήζσ θ.Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε λα 
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κπεη ζε ζπδήηεζε ηδηαηηέξσο. Δγψ δελ κπνξψ λα πάσ, πήγα ζηελ πξνεθινγηθή 

πεξίνδν, πέξαζα ηε Καξκαξά θαη δέρζεθα σο ππνςήθηνο Γήκαξρνο ηα 

ζθπξνθνπήκαηα ηνπ αηψλα ζην φλνκα αιινπλνχ φκσο. Γειαδή, άιινο έθαλε 

ηε δεκηά, φπνηνο πέξλαγε απφ εθεί, ηα άθνπγε ζην θεθάιη, ηα έπαηξλε σο 

ηξνκεξή δπζαξέζθεηα θαη δπζθνξία ησλ καγαδηψλ θαη ησλ αλζξψπσλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη. Γειαδή θαη ηζηκπηφκνπλα ιίγν, ιέσ ηη έγηλε ηψξα εδψ 

πέξα; Αιινο θάλεη ηε δεκηά θαη άιινο ζα ηελ εηζπξάηηεη; Απηά βέβαηα ηα έρεη ε 

πνιηηηθή θακία θνξά, αιιά αθφκα θαη νη δηαθεχγνληεο δε γιηηψλνπλ, είηε είλαη 

ζε θεληξηθφ επίπεδν, είηε είλαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ν δηαθπγψλ, ιέσ εγψ, φηη ζα 

έξζεη ε ψξα ηεο θξίζεσο θαη φρη κφλν ηεο ηζηνξηθήο. Ινηπφλ, ε Καξκαξά είλαη 

έλα κεγάιν ζέκα. Νκσο θ.Γήκαξρε παξαθαιψ, λνκίδσ φηη θαη εζείο πξέπεη λα 

επηδείμεηε ηελ επαηζζεζία λα κελ μεθηλήζνπλ εξγαζίεο πάιη ζε ζεξηλή πεξίνδν 

πνπ πεξηκέλνπλε φινη λα θάλνπλε κηα δνπιεηά, λα ξεθάξνπλε ηηο ηξνκαθηηθέο 

δεκηέο θαη απψιεηεο πνπ έρνπλ ζηα εηζνδήκαηα ηνπο κέρξη ηψξα. Ρξίηε 

αλαθνίλσζε θαη εξψηεζε ζπγρξφλσο, Αθίδλαη, απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνκαη σο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. Γχν εξσηήζεηο θ.Γήκαξρε, είρα ζέζεη κηα εξψηεζε ηηο 

πξνάιιεο ζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ έιαβα απάληεζε. Ξαξαηαχηα έρσ 

ζπλερή κελχκαηα, απνξίεο θαη ηνπιάρηζηνλ, έηζη, κηαο δπθνξνχκελεο 

θαηάζηαζεο ε νπνία δελ πξέπεη λα ηελ αθήζνπκε λα αησξείηαη θαη λα 

ζπλερίζεη. Δλα ζέκα, ιεσθνξείν. πήξρε έλα ιεσθνξείν ζηελ Θνηλφηεηα. Ξνπ 

είλαη, πσο είλαη, πνηνο ην πήγε, πνπ ην πήγε, πνηνη ην έρνπλε, πνπ βξίζθεηαη; 

Βξίζθεηαη ζ' απηφλ ηνλ πιαλήηε; Π' απηήλ ηε ρψξα; Π' απηφλ ην Λνκφ; Ξνπ 

βξίζθεηαη; Γεχηεξν εξψηεκα, ππάξρεη κηα έθηαζε ηεο Θνηλφηεηαο, δειαδή ηνπ 

ζεκεξηλνχ Γήκνπ Υξσπνχ. Δρεη παξαρσξεζεί ζε έλαλ ηδηψηε. Κε πνηα 

δηαδηθαζία παξαρσξήζεθε, αλ ηεξήζεζαλ ηα λφκηκα θαη ζηακαηάσ εθεί ηα δχν 

εξσηήκαηα πνπ βάδσ. Ξεξηκέλσ απαληήζεηο απφ ηνπο αξκνδίνπο, δειαδή απφ 
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ηνλ θ.Γήκαξρν αλ ηεξήζεζαλ ηα λφκηκα. Αλ έρνπλε γίλεη θαηαζθεπέο πάλσ ζε 

δεκφζηα, θνηλνηηθή, δειαδή δεκνηηθή πεξηνπζία, κε πνηα δηαδηθαζία έρνπλ γίλεη 

απηά ηα ζέκαηα θαη ζηακαηάσ εθεί. Ξεξηκέλσ ηελ απάληεζε γηα λα ζπλερίζσ 

θ.Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Σαζηψηε. Πην Ππκβνχιην 

πξνζήιζε ν θ.Αλδξέαο Ρζάθσλαο θαη ν θ.Θψζηαο Γέδεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ε θα Καξγέηα Διέλε θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ Θαιάκνπ, ν θ.Θηνχζεο. Θχξηε Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίπακε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα Δπηηξνπή γηα ην ζεκαληηθφ ζέκα, έηζη φπσο ην έβαιε θαη 

ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Δίπακε λα γίλεη 

απηή ε Δπηηξνπή πξψηα θαη θχξηα νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ λα 

ελεκεξσζνχλε γηα ην δήηεκα θαη ην ηερληθφ θνκκάηη ηνπ θαη δεχηεξνλ λα 

δνχκε πσο ζα δξνκνινγεζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απηφ ην έξγν 

ην ζεκαληηθφ απφ ην .. ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε πσο ζα δξνκνινγεζεί ε 

δεκηνπξγία ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Γπζηπρψο ελεκεξσζήθακε ζήκεξα 

απφ ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ φηη ε ζπλάληεζε ησλ αξρεγψλ ησλ παξαηάμεσλ 

θαζνξίζηεθε γηα ζήκεξα ζηηο 2:00 ε ψξα ην κεζεκέξη. Θνηηάρηε ηψξα, εδψ 

πέξα θάπνηνη κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί θαη λα έρνπλ άπιεην 

ρξφλν, πξσί, κεζεκέξη, βξάδη λα αζθνπλ ην επάγγεικα ηνπο, θάπνηνη άιινη 

κπνξεί λα είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη πξαγκαηηθά λα έρνπλ ρξφλν ην 

κεζεκέξη θαη λα είλαη ζηελ Δπηηξνπή, εγψ εδψ πέξα, δελ μέξσ, γηα φζνπο δελ 

ην μέξνπλε είκαη ηδησηηθφο ππάιιεινο, δνπιεχσ ζηελ Αζήλα θαη νη ψξεο νη 

νπνίεο κπνξψ λα απαζρνινχκαη θαη ζηελ Δπηηξνπή είλαη απνγεπκαηηλέο. Δίρε 

ππνρξέσζε ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ν Γήκαξρνο πξψηα θαη θχξηα λα εηδνπνηήζεη 

φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ απφ ην γξαθείν ηνπ γηα λα νξηζηεί απηφ 
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ην ξαληεβνχ. Δίλαη ζέκα, είπαηε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη 

είλαη ζέκα δηαθάλεηαο ην πσο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ην πσο ζα κεζνδεπηεί ε 

δεκηνπξγία ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Γε θηάλεη κφλν λα έρνπκε επρνιφγηα, 

δηαθάλεηα, λα θνπβεληηάδνπκε αιιά λα ηελ εθαξκφδνπκε θαη ζηελ πξάμε. Απηφ 

πνπ κέλεη ζήκεξα ινηπφλ είλαη απφ ηνλ θ.Γήκαξρν θαη ηελ .. λα καο 

ελεκεξψζεη θαη γηα ην ηερληθφ θνκκάηη θαη ην ηη εηπψζεθε ζηελ Δπηηξνπή, γηα 

λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε θαη εκείο απφ εδψ θαη πέξα.  Γελ ήζεια λα αλαθεξζψ 

ζ' απηφ αιιά ην ζίμαλε νη πξνιαιήζαληεο. Κηιήζακε πάιη γηα ηα θαζξεθηάθηα, 

ην αλ ν αγσγφο πέξαζε θαη πήξακε πνιιά ή ιίγα. Ρν ζπγθεθξηκέλν είλαη φηη 

εδψ πέξα θνπβεληηάδνληαο αλ ζα πάξνπκε πνιιά ή ιίγα, λνκηκνπνηνχκε ηελ 

πνιηηηθή ηεο παξαρψξεζεο. Γχν θνξέο ζίγεηαη ν Γήκνο θνπβεληηάδνληαο απηφ 

ην δήηεκα. Δλα γηαηί δείρλεη φηη ζ' απηφλ ν νπνίνο έξρεηαη λα ζίμεη πεξηνπζίεο 

ησλ πνιηηψλ ηνπ, ηε δσή ηνπο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δίλεη ζπγρσξνράξηε 

ιέγνληαο φηη πήξακε έλα ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη έλα λνζνθνκεηαθφ φρεκα θαη 

δελ μέξσ εγψ ηη άιιν, θαζξεθηάθηα φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο. Ρν δεχηεξν είλαη, ην λνκηκνπνηεί απηφ, καδί θαη φζνη ππφινηπνη 

κηιήζαλε θαη ηαρζήθαλε ππέξ ηνπ κηθξνχ αληηηίκνπ γηα λα κπνξέζνπλε αχξην 

λα θνπβεληηάδνπλε κε άιινπο ηδηψηεο ην πσο ζα ιπκαίλνληαη ηελ πεξηνπζία ηνπ 

Γήκνπ καο, είηε απηφ είλαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, δάζε, είηε αλ ζέιεηε είλαη 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, αθηέο. Ζζεια λα κηιήζσ θαη εγψ γηα ηελ Καξκαξά ζήκεξα, 

απηή ήηαλ ε αλαθνίλσζε κνπ. Δδψ πέξα δε θηάλεη λα ιεκε ζηε Καξκαξά κε 

ηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο φηη ζα θάλνπκε έξγα ππνδνκήο ή φηη ζα ηα 

θηηάμνπκε ηα πεδνδξφκηα ή άκα ζέιεηε ζα είκαζηε θνληά ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

Ρν πξφβιεκα δελ είλαη αλ ζα έρεη πεδνδξφκηα ε Καξκαξά, νχηε αλ ζα θάλνπκε 

έξγα ππνδνκήο ζην δξφκν ηεο Καξκαξά. Πήκεξα ζηε Καξκαξά, απφ ηα 100 

καγαδηά ηα νπνία ήηαλ πξηλ απφ 2 ρξφληα, γηαηί είκαη ζηε Καξκαξά θαζεκεξηλά, 

δνχιεπα θαη ζηηο θαθεηέξηεο εθεί ζηελ πεξηνρή, ηα κηζά δε ιεηηνπξγνχλε θαη δε 

θηαίεη αλ ππάξρεη πεδνδξφκην θαη γίλνληαη έξγα ην θαινθαίξη, θηαίεη ην 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

18 

εηζφδεκα ηνπ θαζελφο καο απφ καο πνπ ζπξξηθλψλεηαη. Θαη πνηνο ζα κπεη ζ' 

απηά ηα καγαδηά λα ςσλίζεη; Λνκίδσ φηη εδψ πέξα θηηάρλεηαη ην δέληξν θαη 

ράλνπκε ην δάζνο. Αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα ζηεξίμνπκε θαη ηνπο 

κηθξνκεζαίνπο θαη ζηε Καξκαξά αιιά θαη ζε φιν ην Γήκν, κεζαχξην έρεη 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα πάξνπκε απφθαζε γηα κείσζε 

ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο. Αλ ζέινπκε 

πξαγκαηηθά λα ιέκε φηη ζα έρνπκε απφ εδψ κέζα κηα κηθξή ζπλεηζθνξά ζ' 

απηνχο πνπ παιεχνπλε θαζεκεξηλά γηα ην κεξνθάκαην.  

 Απηφ ήζεια λα πσ θαη επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ν θ.Ονχζζεο Θσκάο έρεη ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γχν αλαθνηλψζεηο έρσ λα θάλσ. Ζ κηα 

απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκαξρν θαη ε άιιε πξνο ηνλ Ξξφεδξν. Ζ πξψηε, ζα 

ήζεια λα ζαο ξσηήζσ θ.Γήκαξρε, αλ είζηε γλψζηεο κηαο βιάβεο, κηαο δεκηάο 

πνπ έρεη ππνζηεί έλα έξγν πνπ ήηαλ θνξέαο πινπνίεζεο ε Λνκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζην Ππθάκελν, κε ηίηιν "Θαηαζθεπή 

ζπξκαηνθηβσηίσλ ζηνλ Αζσπφ πνηακφ". Αλ είζηε γλψζηεο θαη εάλ έρεηε θάλεη 

θάπνηα ελέξγεηα. Απηφ ην έξγν έρεη ππνζηεί δεκηά εδψ θαη 2 κήλεο, ζα έπξεπε 

λα γίλεη θάπνην έξγν ζηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηεο Λνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κηαο θαη ήηαλ ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ κεηά απφ ηηο παξαηλέζεηο ηηο δηθέο καο θαη ην ηη κέιιεη γελέζζαη θαη ζα 

ήζεια θαη λα παξαηεξήζσ ηνλ Ξξφεδξν, πξψηε θνξά ην θάλσ απηφ Ξξφεδξε, 

έξρνκαη ηψξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έρσ απφ ηελ Ξαξαζθεπή πάξεη ην 

ηερληθφ πξφγξακκα, έρσ δνπιέςεη πάλσ ζ' απηφ θαη ηψξα κνπ θέξλνπλ έλα 

άιιν πξφγξακκα, κηα άιιε εηζήγεζε. Δληάμεη, είπακε είκαζηε θαηλνχξγηνο 

Γήκνο, αιιά μέξεη θαη ε θα Καλαβέιε, έλα ηειέθσλν δε ραιάεη ηνλ θφζκν. 

Δληάμεη; Γελ είλαη δπλαηφλ λα παίξλνπκε κηα εηζήγεζε, λα δνπιεχνπκε πάλσ ζ' 

απηή θαη ζην ηέινο λα έρνπκε κηα άιιε εηζήγεζε. Ρίπνηα άιιν. Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Ν θ.Θηνχζεο έρεη ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα θ.Ξξφεδξε, θαιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Αλ θαη 

λνκίδσ φηη ζ' απηφ ην κηθξφθσλν θαη ζ' απηφ ην βήκα πξέπεη λα είκαζηε 

ζπλαηλεηηθνί, ζήκεξα δε ζα ην θάλσ. Πήκεξα ζα θαηαγγείισ δεκφζηα ζην Πψκα 

απηφ πνπ θαηήγγεηια ζην δηάιεηκκα ηνπ πξνεγνχκελνπ Ππκβνπιίνπ, ηε 

δεκφζηα απεηιή ηνπ Αληηδήκαξρνπ Αθηδλψλ, θ.Ξάληνπ, ζην φλνκα κνπ. Γε ιέσ 

θαη ηελ εμχβξηζε, ην αθήλσ θαη ιέσ κφλν ηε δεκφζηα απεηιή. Δρσ λα ζαο 

ελεκεξψζσ θ.Ξάληε φηη είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Υξσπνχ, κε δηπιάζηνπο 

ςήθνπο απφ ζαο, άξα εδψ βξίζθνκαη γηαηί κε εμέιεμε ν ιαφο θαη ζα θάλσ ρσξίο 

θφβν θαη πάζνο απηφ πνπ κε έζηεηιε ν ιαφο θαη δε ζα δερζψ θακία απεηιή, 

νχηε απφ ζαο, νχηε απφ θαλέλαλ άιινλ. Ζ απεηιή ήηαλ θ.Γήκαξρε, φπσο ήξζα 

θαη ζαο ελεκέξσζα ακέζσο, αιιά δελ ήζεια λα πξνβψ γηαηί ςπρνινγηθά δελ 

ήκνπλ εληάμεη θαη έπξεπε λα είκαη λεθάιηνο φηαλ ζα θάλσ απηή ηε δήισζε θαη 

ζε ζαο θ.Ξξφεδξε, ηη ζέιεηο ξε θσιφπαηδν ζην ΞΔΘΑ. Δγψ ζην ΞΔΘΑ πήγα 

λα ππεξαζπίζσ θ.Ξάλην ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γήκνπ. Ζηαλ ε θα Βαξλάβα θαη 

ήηαλ θαη ν θ.Ξάληνο ν Δπάγγεινο, ν Πχκβνπινο ζαο. Δγψ κεηά ελεκέξσζα ηνλ 

θ.Ζιηάζθν, ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, θαη ζπλελλνεζήθακε φηη φηαλ νη 

πεξεζίεο θξίλνπλ φηη ζα είλαη ζσζηφ, ζα ην θέξνπκε σο ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Δθηνηε δελ έθαλα θακία ελέξγεηα. Αλ καο πξνσζείηε λα θάλνπκε 

ηέηνηεο ελέξγεηεο αληηπνιηηεπηηθέο, λα ηηο θάλνπκε. Δκείο πξνζπαζνπκε λα 

βνεζήζνπκε ην Γήκν. Παο δειψλσ φκσο μεθάζαξα, επεηδή ζ' απηήλ ηε ζέζε 

φπσο ζαο είπα, καο έβαιε ν ιαφο, φηη δελ έρσ λα θνβεζψ ηίπνηα παξά κφλν ην 

Θεφ. Αξα δε θνβάκαη θακία απεηιή. Γειψλσ δεκφζηα ζην αθξναηήξην φηη έρσ, 

θαη ζην αθξναηήξην θαη ζην δεκνζηνγξάθνπο, φηη έρσ δερζεί θαη θάπνηεο 

έκκεζεο απεηιέο απφ θφζκν θαη δειψλσ φηη ζα παξαθνινπζψ ην ζέκα, δε ζα ην 

αθήζσ νχηε έλα ιεπηφ θαη ζα είκαη ζπλέρεηα θνληά γηαηί απηφ ζέιεη ν θφζκνο 

πνπ καο εμέιεμε. Ρειεηψλνληαο, ζέισ λα πσ ην εμήο, ζεσξψ φηη έρεη 

ππνρξέσζε ν Γήκαξρνο λα ελεκεξψζεη ηνπο Αληηδεκάξρνπο ηνπ φηη δελ είλαη 
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θένπδν ηνπ θαζελφο ε θάζε Θνηλφηεηα. Γε ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία ην ηη 

γξάθνπλ νη εθεκεξίδεο, αιιά ζηα δχν ζέκαηα γηα ηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ, θαη 

νχηε ζα ην πξνζσπνπνηήζσ, γηα ηα δχν ζέκαηα ζηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ πνπ 

αλαθνίλσζε ν θ.Νηθνλφκνπ, εγψ έθαλα ην απιφ, πήξα ζαλ πνιίηεο ηελ 

Θνηλφηεηα Αθηδλψλ θαη ιέσ παηδηά, ην ΘΖΝ 6118 ηη είλαη; Δίλαη ιεσθνξείν ηεο 

Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, έρνπλ πιεξσζεί ηα ηέιε θπθινθνξίαο, έηζη κε 

ελεκέξσζαλ, αλ κνπ είπαλ ςέκαηα, κνπ είπαλ ςέκαηα. Μαλαθαηαζέησ ην 

λνχκεξν, δε ιέσ έλα ιεσθνξείν, ΘΖΝ 6118. Απφ εθεί θαη πέξα, πεξηκέλνπκε 

ηηο απαληήζεηο ζαο φπσο ν θ.Νηθνλφκνπ θαη λνκίδσ φπσο ην Ππκβνχιην.  

 Ρν δεχηεξν ζέκα πνπ αλέθεξε ν θ.Νηθνλφκνπ, ζα ζαο ην πσ κε απιά 

ιφγηα, εγψ πεξλάσ απφ ηελ πεξηνρή ζπλέρεηα, θάηη πνπ δελ μέξεη ν θ.Ξάληνο, 

είλαη ηα παηδηά κνπ ζε έλα εθεί ζρνιείν. πήξρε έλαο ρψξνο πνπ ήμεξα φηη είλαη 

ηεο Θνηλφηεηαο. Γηαηί. Γηαηί ππάξρεη κηα πνιχ κεγάιε ηακπέια πνπ ιέεη, 

Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. Γελ μέξσ αλ είλαη ηεο Θνηλφηεηαο, βάζεη απηήο ηεο 

ηακπέιαο ην ππέζεζα. Ρελ πξνεγνχκελε Ξαξαζθεπή, αιιά ζεβφκελνο ηνλ 

θφζκν δελ έθαλα ηελ αλαθνίλσζε, πέξαζα απφ εθεί νδφο Αζαλαζίνπ Γηάθνπ θαη 

είδα αξθεηά μέλα εξγαιεία, κπνπιληφδεο θιπ. λα ζηξψλνπλ θαη λα θαζαξίδνπλ 

ην ρψξν. Δγψ ζαλ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φζν μέξσ, δελ έρνπκε εθδψζεη θαλέλα 

ηέηνην θνλδχιη λα θαζαξηζηεί ν ρσξνο. Αξα, πξέπεη λα καο εμεγήζεηε ηη ήζειαλ 

θαη απηά ηα εξγαιεία ζην δεκνηηθφ ρψξν. Γε ζέισ λα ζεσξεζεί 

πξνζσπνπνίεζε ελαληίνλ ηνπ θ.Ξάληνπ, ηνπ είπα γηα ηηο απεηιέο, ην θαηαζέησ 

δεκφζηα, ην έθαλε δεκφζηα παξνπζία θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ηνπ θφζκνπ 

πξνρζέο θαη δε ζα δερζψ θ.Γήκαξρε θακία άιιε πξφθιεζε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηακαξέινο Γηψξγνο ερεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη 

θχξηνη, ζέισ ιίγν λα αιιάμσ ην θιίκα, λα παηλέζσ θαη ην ζπίηη καο, ην Γήκν 

Υξσπνχ. Διαβα κηα πξφζθιεζε θαη παξαβξέζεθα ζε κηα εθδήισζε πνπ 
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δηνξγάλσζε ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Πθάιαο Υξσπνχ, ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο 

Καιαθάζαο θαη ν Πχλδεζκνο ησλ Απνθνίησλ ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Πάιεζε. Ρν 

ζέκα ηνπο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ λένπ βηβιίνπ ηνπ Γηάλλε Γθηθάθε, "Υξψπηα 

ζξντζκαηα". Θέισ λα πσ φηη δελ έρσ βξεζεί άιιε θνξά, θαη έρσ 

παξαθνινπζήζεη πνιιέο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, ζε κηα ηέηνηα εθδήισζε ζε φηη 

αθνξά επίπεδν εθδήισζεο θαη πνηφηεηα πνηεκάησλ. Ν Γηάλλεο Γθηθάθεο θαηά 

ηελ άπνςε κνπ είλαη έλαο κεγάινο πνηεηήο πνπ ηηκά ηνλ ηφπν καο. Ρν βηβιίν 

ηνπ πξέπεη, αλ ζέινπκε λα ην πξνζθέξνπκε ζε θίινπο ηψξα ην Ξάζρα, ε ηηκή 

ηνπ είλαη ρακειή θαη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Ιπθεηάξρε ηνπ Υξσπνχ θα 

Βαζηιηθή Βιάρνπ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε πνπ κνπ έδσζε. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ν θ.Γήκαξρνο έρεη ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε, θαιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Θα 

απαληήζσ φζν κπνξψ πην εκπεξηζηαησκέλα, λα κελ ηαιαηπσξήζσ ην Πψκα, ζε 

φια ηα ζέκαηα ιίγν πνιχ. Ρν ζέκα ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ ζπδεηήζεθε ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά. Δπαλαιακβάλσ, δηθαίσκα κνπ έρσ λα έρσ ηε δηθή κνπ 

άπνςε. Ζ άπνςε κνπ είλαη φηη είλαη κεγάιε επηηπρία ηνπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ 

ην 2011 ηα αληηζηαζκηζηηθά πνπ πήξε, γχξσ ζηηο 600.000 επξψ, απφ κηα 

εηαηξεία ε νπνία ην έξγν ην είρε ηειεηψζεη. Ζξζε ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή 

κφλε ηεο, ρσξίο εγψ λα ηεο κηιήζσ θαζφινπ, καδί κε ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην κνπ 

θαη κνπ ιέλε, ηέιεησζε ην έξγν, πέξαζε ν αγσγφο, δελ έρνπκε ηίπνηα άιιν λα 

θάλνπκε, ζε παξαθαινχκε πνιχ θνίηαμε αλ πάξεηο θάηη. Θαη κεηά απφ 1,5 κήλα 

θαη φρη ηελ άιιε κεξά, κεηά απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ έθαλε ε ΓΔΠΦΑ καο 

παξαρψξεζε πξάγκαηα ηα νπνία πάεη λα καο ιχζεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, 

θαζαξηφηεηαο, πγείαο, αζζελνθφξα, έλα απνξξηκκαηνθφξν, πξάγκαηα πνπ ζα 

βνεζήζνπλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Θαιάκνπ θαη πέξα απφ απηά πνπ δήηεζε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

22 

ε Δπηηξνπή γηα ηνλ Θάιακν. Δλλνψ κε θξηηήξην φηη πήξακε ιίγα ή πνιιά, 

πήξακε πάξα πνιιά ζε ζρέζε κε ηε Καιαθάζα πνπ πήξε κεδέλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γήκαξρε, ε Δπηηξνπή, ιίγν λα κνπ ην δηεπθξηλίζεηε, 

ζπκθψλεζε είπαηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζξζε ε Καξία, ε θα Καξία Γέδε ε νπνία ήηαλ Λνκηθφο 

Πχκβνπινο ηνπ ΑΓΥΛΑ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη ζε παξαθαιψ Γήκαξρε κνπ 

ιέεη, ηειεηψζακε, ζνπ θέξακε απηή ηελ επηζηνιή λα πάξεηο αληηζηαζκηζηηθά 

φ,ηη ζέιεηο καδί κε ηελ Ρνπηθή .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη απηφ είλαη ζίγνπξα έηζη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ θα Καξία Γέδε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, αο πξνρσξήζνπκε θ.Γήκαξρε, άιισζηε δηάινγνο δε 

γίλεηαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, πξνρσξάσ ηε δηαδηθαζία. Ινηπφλ, απηφ επνκέλσο, ζέισ 

λα πσ ην εμήο, φηη πεξάζε θαη απφ άιιεο πεξηνρέο. Ρν απνηέιεζκα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρα θαηά ηελ θξίζε ιέεη θ.Γήκαξρε, ιέεη εδψ φκσο, 

ζπγλψκε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο ελ γέλεη, φρη ζε 

απηφ πνπ ηειηθά επεηεχρζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είπαηε; Γελ θαηάιαβα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ επεηδή έρσ ηελ εμνπζηνδφηεζε εδψ, γηα λα κελ 

αδηθνχκε πξφζσπα, γη' απηφ ξψηεζα, γηαηί ηελ έρσ δεη ηελ Δπηηξνπή θαη εγψ, 

θαη ιέεη ζηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ ζαο έδσζε, ζην .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα θ.Νηθνλφκνπ, δελ είλαη αλάγθε λα κνπ δψζεη εμνπζηνδφηεζε. 

Δγψ ζαλ Γήκαξρνο εθπξνζσπψληαο ην Γήκν, κπνξεί λα πάσ ζηελ εηαηξεία λα 

πσ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρεηε απφιπην δηθαίσκα, φρη, έρεηε απφιπην δηθαίσκα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηη κνπ ιέηε; Απιψο .. φηη θαη ν θφζκνο ηνπ Θαιάκνπ, φ,ηη 

εθπξνζσπνχζαλε νη άλζξσπνη ηνπ ΑΓΥΛΑ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, δελ ακθηζβεηψ ην δηθαίσκα ζαο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ήηαλε ζπλαηλεηηθνί ζ' απηφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, δελ ακθηζβεηψ ην δηθαίσκα ζαο, απιά ξψηεζα αλ ε 

Δπηηξνπή ζπκθσλνχζε, αιιά ζπκθσλεί ζε άιιν πξάγκα ε Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε πνην; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Πην ζαο δίλεη ηελ επρέξεηα λα επηηχρεηε ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα.  

 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ βέβαηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δληάμεη, ζα ην θξίλνπκε ην απνηέιεζκα φκσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ θξίληε ην. Δζείο ην θξίλεηε έηζη, εγψ ην θξίλσ έηζη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη, άιιν ιέσ. Αξα ε Δπηηξνπή δελ έρεη ζπκθσλήζεη 

ζην απνηέιεζκα ζαο, ζαο έρεη δψζεη ην δηθαίσκα λα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ είπε ηέηνην πξάγκα ε εμνπζηνδφηεζε, φηη κεηά .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, επεηδή είπαηε πξνεγνπκέλσο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. μαλαπήγα κεηά λα κνπ πεη επραξηζηψ πνιχ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη, ζέισ λα ην δηεπθξηλίζνπκε απηφ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, αο αθήζνπκε ην Γήκαξρν λα ηειεηψζεη. Ρψξα 

μέξεηε φηη είκαζηε θαη εθηφο δηαδηθαζίαο. Γε γίλεηαη δηάινγνο ζηηο 

αλαθνηλψζεηο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δληάμεη, εληάμεη. Ππγλψκε αιιά απιά γηα λα δηεπθξηλίζσ ην 

ζέκα ηη είπε ε Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πέξαζκα ηνπ αγσγνχ ήηαλ έλα γεγνλφο φηαλ κπήθακε ζηε 

δηαδηθαζία. Ν αγσγφο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ εμάιινπ δελ είλαη έλαο αγσγφο ν 

νπνίνο είλαη εζληθή θαηαζηξνθή, είλαη κηα ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ιπκαίλεηαη ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ, φπσο μέξσ εγψ,  παξαδείγκαηνο ράξε έρνπκε βγεη ζηα δηφδηα. 

Νινη έρνπκε απνδερζεί φηη είλαη έξγν εζληθήο ζεκαζίαο θαη 

πεξηβαιινληνινγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα καο. Γελ είλαη απέλαληη καο ην 

θπζηθφ αέξην ζαλ έξγν. Δπνκέλσο έρεη ηειεηψζεη ην έξγν, έρεη πεξάζεη ην 

έξγν. Δρνπλε παξαδψζεη ηα παηδηά πνπ επί 1 κήλα είλαη πάλσ ζηα βνπλά, απηά 

ηα παηδηά πνπ κνπ θέξαλε ηελ εμνπζηνδφηεζε θαη κε παξαθίλεζαλ λα κπσ ζηα 

αληηζηαζκηζηηθά. Δρνπλε θνπξαζηεί, δελ αληέρνπκε άιιν θαη ν ηειεπηαίνο 

πνιίηεο κνπ ιέεη κπήθε ζηε δηαδηθαζία ζπλελλφεζεο κε ηελ εηαηξεία λα 

πεξάζεη δίπια απφ ην νηθφπεδν ηνπ θαη ηειεηψζακε. Ν,ηη ήηαλε λα θάλνπκε, ην 

θάλακε θαη επαλαιακβάλσ, είκαη θαηεπραξηζηεκέλνο, θαηελζνπζηαζκέλνο κε ηα 

αληηζηαζκηζηηθά απηά νθέιε, γηαηί ζε κηα επνρή θξίζεο δήηεζα πξάγκαηα πνπ 

άκεζα έρεη αλάγθε ν ηφπνο. Γηα λα θιεηζεη ε ρσκαηεξή ζηνλ Θάιακν πξέπεη λα 

έρσ press container, πξέπεη λα δψζσ ζηνλ Θάιακν απνξξηκκαηνθφξν λα 

κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα ζθνππίδηα ηνπ. Δκείο έηζη δνπιεχνπκε, απιά θαη 

απνηειεζκαηηθά. Απηφ έρσ λα πεη θαη ηειείσζε ην ζέκα. Ρν ζεσξψ κεγάιε 

επηηπρία. Γηαζεκάθεο γηα ην λεξφ. Ξξαγκαηηθά έρεηο δίθην ζ' απηά, ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ έρεηο. Θάπνηα ζηηγκή ν εξγνιάβνο κνπ ιέεη, φηη ε ζχκβαζε 

ηνπ είλαη λα ηνπνζεηήζεη απιά ηνπο αγσγνχο θαη λα κελ θάλεη θακία ζχλδεζε. 

Γελ είλαη κέζα ζηε ζχκβαζε νη ζπλδέζεηο θαη ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη. 
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Ρέινο πάλησλ, έθεξα άιινπο κεραληθνχο απφ ηε Λνκαξρία, απηφ ην 

μεπεξάζακε, ζα θάλεη ηε ζχλδεζε φηαλ ηειεηψζεη ην έξγν κε ηελ, έζησ κε by 

pass πξνζσξηλφ. Ιείπεη ε ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε, 1 εθαη. πνπ δελ έγηλε 

απφ ηφηε καδί κε ηε κεγάιε κειέηε, ηα μέξεηο απηά, δελ είλαη αλάγθε λα 

ηαιαηπσξψ ηνλ θφζκν ηψξα θαη είλαη λα γίλεη δεμακελή ζηνλ Υξσπφ, λα 

μεθηλήζεη, μεθηλάεη απφ ψξα ζε ψξα, απφ κέξα ζε κέξα λα πξνιάβνπκε ηνλ 

Ηνχιην θαη Αχγνπζην κήπσο κπνξέζνπκε λα έρνπκε λεξφ. Δίλαη νξηαθή ε 

πξνζπάζεηα καο λα έρνπκε λεξφ γηαηί ήζειε θάηη απφ ην Γαζαξρείν, εγθξίζεηο, 

απφ ην Ππκβνχιην ηνπ Γαζαξρείνπ θαη φια απηά. Ξάκε λα ηα μεπεξάζνπκε, ηνλ 

πηέδσ μεθίλα, μεθίλα, λα μεθηλήζεη λα ηειεηψζεη ην έξγν λα έρνπκε λεξφ ην 

νπνίν ην έρνπκε ππνζηεί, ηδηαίηεξα ην Σαιθνχηζη, ην ρσξηφ κνπ πνπ ζε κέλα 

έξρνληαη ζπίηη θαη κνπ ην ιέλε απφ ηψξα.  

 Γηα ηε Καξκαξά ζα ην δνχκε ην ζέκα ηη ζα θάλνπκε, ελ επζέησ ρξφλν. 

Ξάλησο ζίγνπξα επεηδή αλαθέξζεθε, ην θαινθαίξη δελ πξφθεηηαη ζηελ 

Καξκαξά λα γίλεηαη έξγν απηφ ην θαινθαίξη, έηζη; Πε θακία πεξίπησζε. 

Θαινθαηξηλνχο κήλεο ην έξγν επεηδή είλαη γηα ηα φκβξηα, κέζα ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη θάπνπ αλαθέξζεθε, θέηνο ε Καξκαξά ζα αθεζεί ειεχζεξε λα 

δνπιέςεη. Γελ ην ζπδεηάκε. Θάπνηεο βειηηψζεηο πνπ ιέκε ζηε πνξεία, ζα ην 

δνχκε απηφ ην ζέκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ αζηπλφκεπζε φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα θαη ηηο 

πηλαθίδεο ζηε Καξκαξά, γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη. Λα κελ παξθάξεη ν 

άιινο θαη ην αθήλεη ην απηνθίλεην κε ηηο ψξεο κέζα εθεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην Βαζίιε ..  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξνζσξηλή ζηάζκεπζε, πηλαθίδεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ζα ην δνχκε Γηψξγν απηφ είπακε, λαη. Γηα ηνλ Νηθνλφκνπ 

ηνλ Βαζίιε γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο θαη ηε ζπγθέληξσζε, ζπγραξεηήξηα 
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αθφκε κηα θνξά,βνεζάλε ηνλ ηφπν καο. Γελ είλαη αθφκα άκεζα ηψξα ηψξα 

δηθφ καο ζεκεξηλφ ζέκα γηα ην Γήκν Υξσπνχ. Θα ην .. κεηά ην Ξάζρα, κεηά ην 

Ξάζρα, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δειαδή θαη κεηά έρνπκε Ξάζρα, 

ηελ Κεγάιε Ρεηάξηε, ηελ επφκελε εβδνκάδα ζα ζε θσλάμσ λα ην 

ζπδεηήζνπκε αλαιπηηθά, λα κε ελεκεξψζεηο θηφιαο θάπνηα πξάγκαηα θαη λα 

θαζίζνπκε θάησ πσο ζα ην θάλνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λνκίδσ φηη κεηά ην Ξάζρα πξέπεη λα κπεη άκεζα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καο ελδηαθέξεη φινπο θ.Νηθνλφκνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθίδλαη, Αθίδλαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ έρεη, ηψξα είλαη ε πεξίνδνο ησλ αληηξξήζεσλ ηψξα, 45 

κέξεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθίδλαη. Απνξψ, απνξψ πξαγκαηηθά γηαηί έρεη γίλεη ηφζν κεγάιν 

ζέκα, παξαδείγκαηνο ράξε ν θαζαξηζκφο ελφο ρψξνπ θνηλφρξεζηνπ θαη ε 

παξαρψξεζε ηνπ κε απφθαζε Γεκάξρνπ λνκηκφηαηα γηα πάξθηλγθ κηαο 

επηρείξεζεο. Δρεη δνζεί απφ κέλα λνκηκφηαηα θαη ν άλζξσπνο κάιηζηα καο 

εμππεξεηεί γηαηί θαζαξίδεη έλα κέξνο ην νπνίν ήηαλε γεκάην πνληίθηα θαη θίδηα. 

Κε δηθά ηνπ έμνδα θαζαξίδεη έλαλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη έρεη παξαρσξεζεί κε 

απφθαζε, κε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, 

Θαλειιφπνπινο θαη φινη έρνπλε ζπλεγνξήζεη, παξαρψξεζε ρξήζεο πάξθηλγθ 

κέρξη ηέινο ηνπ 2011. Λνκηκφηαηα. Θαη ν άλζξσπνο δίλεη θαη παξαπάλσ 

ρξήκαηα γηα λα θαζαξίζεη απηφ ην ρψξν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γήκαξρε, κνπ επηηξέπεηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα λα θάλνπκε δηάινγν .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρεηε θαηαιάβεη γηα πνην πξάγκα ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αθξηβψο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξνζέρηε, πξνζέρηε έλα ιεπηφ ηψξα γηαηί είλαη δεκφζηεο νη 

ζπλεδξηάζεηο. Δρεηε θαηαιάβεη γηα πνην πξάγκα ιέσ. Ιέσ γηα θνηλνηηθή 

δεκφζηα έθηαζε ε νπνία απηήλ ηε ζηηγκή έρεη παξαρσξεζεί ζε ηδηψηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη έρεη παξαρσξεζεί .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λνηθηαζηεί, λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ρξήζε γηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαρψξεζε ρξήζεο γηα ην 2011 κε 2.800, δε ζχκακαη πφζα 

ρξήκαηα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρεη γίλεη πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα λα γίλεη απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξνθήξπμε. Ρη πξνθήξπμε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γε ρξεηάδεηαη;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, κε απφθαζε Γεκάξρνπ, επεηδή έρεη μαλαγίλεη απφθαζε 

παξφκνηα εδψ, ηζρχεη απηή ε απφθαζε πνπ έρνπκε πάξεη πξνο ην παξφλ θαη 

κπνξνχκε ..  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ..     

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ λνηθηάδνληαη ηα 

πεδνδξνκηα, παξαρσξείηαη ε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ, ησλ πιαηεηψλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Παλ λα .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. θαη νπνησλδήπνηε Θνηλνηηθψλ ρψξσλ. Δάλ ππήξρε 

πξνεγνχκελε απφθαζε ζηελ Θνηλφηεηα ησλ Αθηδλψλ, πάλε βάζεη ηεο 

απφθαζεο ησλ Αθηδλψλ, εάλ δελ ππήξρε, πάλε κε ηελ απφθαζε πνπ 

πξνυπήξρε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Υξαία, κε θαιχπηεη απηφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξνχκε άιισζηε λα ην μαλαδνχκε ην ζέκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη λα μαλαδνχκε;  

.......: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, κπνξείηε λα καο πείηε ..  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, εκέλα, εκέλα, έλα ιεπηφ, επεηδή ην έβαια εγψ ην ζέκα, 

κε θαιχπηεη απηή ε απάληεζε γηαηί ε Θνηλφηεηα είλαη κηα ζπδήηεζε θαη ζα 

έπξεπε γηα φινπο λα μεθαζαξίζεη ην ζέκα. Αθνχ ινηπφλ θ.Γήκαξρε έρεηε πάξεη 

ηελ επζχλε θαη ηελ απφθαζε λα ην παξαρσξήζεηε, έλα είλαη ην ζέκα. Γηα ην 

ιεσθνξείν φκσο πέζηε καο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ιεσθνξείν δελ ην γλσξίδσ, ζα ην θνηηάμσ ην ζέκα γηαηί 

αθνχσ δηάθνξα θαη ζα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν αηζζεηηθφ είλαη ην έλα θνκκάηη, λα θχγεη απφ έλαλ ρψξν 

πνπ δελ είλαη σξαία αηζζεηηθά, αιιά παξά ηαχηα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ιεσθνξείν, ην ιεσθνξείν δελ ην γλσξίδσ ην ζέκα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξαξακέλεη δεκφζηα πεξηνπζία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην ςάμσ ην ζέκα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Τάμηε ην ζαο παξαθαιψ γηαηί είλαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην ςάμσ ην ζέκα αλαιπηηθά θαη ζα ζαο πσ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη δεκφζηα πεξηνπζία ην ιεσθνξείν.   
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθείλν πνπ γλσξίδσ φκσο, εθείλν πνπ γλσξίδσ φκσο 

θ.Νηθνλφκνπ, ζε παξαθαιψ πνιχ κέρξη ελφο νξηζκέλνπ νξίνπ ζέβνκαη θάπνηα 

πξάγκαηα. Ρν ιεσθνξείν απηφ έηπρε λα ην είρα δεη θαη εγψ πεξλψληαο. Ζηαλε, 

δελ ήηαλε ιεσθνξείν, ήηαλε έλα παξακειεκέλν απηνθίλεην, κηα εζηία 

βξσκηάο. Δλα ιεσθνξείν πξν 30 εηψλ ην νπνίνλ κφιπλε ην πεξηβάιινλ. Δίλαη 

θαζαξά έηζη φπσο ην ιέσ, δελ επηδέρεηαη θακία ακθηζβήηεζε απηφ. Ρψξα ηη 

κνπ ιέλε, αλ είρε, δελ είρε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δπεηδή ην έρσ δεη θαη εγψ, ζπκθσλψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, άκα ζπκθσλείηε ..  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ππκθσλψ, αθνχζηε λα δείηε φκσο, πάξα ηαχηα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ εθεί πέξα, ηίπνηα άιιν ηη έγηλε. Θα ην ζπδεηήζνπκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη, πάξα ηαχηα λα δνχκε ηη είλαη γηαηί παξακέλεη 

δεκφζηα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ην ιεσθνξείν ήηαλ απ' απηά ηα παξακειεκέλα ηα νπνία 

έπξεπε, πάξην, θάλε κνπ ηε ραξε θαη πάξην απφ εδψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξαξακέλεη δεκφζηα πεξηνπζία φκσο. Ξξνζέρηε, πξνζέρηε.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ εηθφλα ηνπ, ε εηθφλα ηνπ ήηαλ άζρεκε γηα ηελ πεξηνρή. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ππκθσλψ απφιπηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, ηίπνηα άιιν .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αιιά φκσο, πξνζέρηε, μαλαιέσ, παξακέλεη δεκφζηα 

πεξηνπζία είηε 1 επξψ έρεη αμία, είηε ρηιηάδεο επξψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Νηθνλφκνπ, έρεη αλαθεξζεί μαλά.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, ν ρψξνο πνπ λνηθηάζαηε κε απφθαζε, 

μέξεηε ηη είλαη; Λαη, μέξεηε ηη είλαη θαη ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ Θνηλφηεηα 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

30 

Αθηδλψλ, ηη πξνβιεπφηαλ λα γίλεη μέξεηε; Παο ελεκέξσζε ε Θνηλφηεηα 

Αθηδλψλ ηη πξφθεηηαη λα γίλεη ζ' απηφλ ην ρψξν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν,ηη θαη λα γίλεη, δηθηά καο είλαη ε πεξηνρή. Νπνηε ζέιεηε.. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπεηδή εκέλα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ην ραξηί πνπ έθαλα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ν Γήκνο κπνξεί λα 

ην πάξεη, αλά πάζε ζηηγκή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Κα ζε παξαθαιψ, ηη 

είλαη απηά πνπ ιεο; 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπεηδή, επεηδή μέξσ ηη ιέσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ζεκαζία έρεη; Ρη είλαη ν Γήκνο, θαη ηη, πνπ είλαη, αλήθεη .. Λα 

καο ην πάξνπλε θνβάζαη; Λα καο πάξνπλε ην κέξνο; 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη, δελ ην θνβάκαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ ηφηε γηαηί λα κελ πάξνπκε 3.000 αθνχ θάζεηαη θαη είλαη 

βξψκηθν, λα ην έρεη θαζαξφ θαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ λφκηκε .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γηαηί αλνίγεηο ηελ πφξηα Γήκαξρε νπνηνζδήπνηε έρεη έλα θαζαξφ 

δεκνηηθφ λα έξρεηαη θαη λα ζην δεηάεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε ζπγλψκε, ν θ.Γήκαξρνο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί λα κελ έξζεη λα ην δεηήζεη έλαο πνιίηεο πνπ ζέιεη 

εμππεξέηεζε αλ κπνξνχκε λα ην δψζνπκε;                             ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 

Ρν ζέκα είπαηε θ.Γήκαξρε φηη ζα ην μαλαδείηε. Λνκίδσ φηη κπνξείηε λα 

πξνρσξήζεηε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θαη ζα πσ, ζα πσ δεκφζηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, φπσο πάιη κε ελεκέξσζε ε Θνηλφηεηα Αθηδλψλ, 

πξφθεηαη λα γίλεη ζρνιείν. Αλ ηα ζρνιεία ηα λνηθηάδνπκε πάξθηλγθ, επραξηζηψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ είλαη έηζη Γεκήηξε.  
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(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα απηά ιεγνληαη απζαίξεηα, απηφ ιέσ. Λα εμεγήζσ κεξηθά 

πξάγκαηα .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πξνρσξήζνπκε ηψξα ζηε δηαδηθαζία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηη είλαη απηά πνπ είπε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξνχκε λα ην μαλαδνχκε ην ζέκα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν,ηη ζαο ιέλε, φ,ηη ζαο ιέλε, πξέπεη λα ην αθνχηε; Γειαδή έρσ 

πεη επαλεηιεκκέλα φηη ππάξρνπλε θαη νη πεξεζίεο γηα λα ελεκεξσζείηε γηα 

νηηδήπνηε αθνχγεηαη. Δρεη απηφ ην πξάγκα, είλαη ζε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ε νπνία έρεη θνιιήζεη ζε πέληε ζεκεία. Απηφ ην ηνπηθφ 

ξπκνηνκηθφ ζα εγθξηζεί κεηά απφ 1, 2, 3, 5 ρξφληα, θαλείο δελ ην μέξεη, γηα λα 

θαηαζθεπαζηεί ην ζρνιείν.  Δίπε θαη ν θ.Γηαζεκάθεο θαη λνκίδσ θαηαλνεηά 

θάπνηα πξάγκαηα, φηη ε παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ είλαη 

εηήζηα, δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ ππάξρεη θαλελα πξφβιεκα. Γελ είλαη 

κίζζσζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ν θχξηνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί απηφλ ην 

ρψξν, ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα παξαρσξεζε ρξήζεο, φπσο αθξηβψο είλαη θαη 

ν ηίηινο, ζα ην θαζαξίζεη θαη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη δε ζα πιεξψζνπκε θαη κηα 

δξαρκή. Γειαδή, δελ θαηαιαβαίλσ γηα πνην ιφγν πξέπεη λα δεκηνπξγνχκε θαη 

λα θηηάρλνπκε ηέηνηεο εληππσζεηο γηα ηνλ θφζκν, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, ζα ην 

πιεξψζεη θηφιαο. Ξσο παξαρσξνχκε ηα πεδνδξφκηα; Σψξνπο ζηηο πιαηείεο; 

Ξεδνδξφκνπο, πεδφδξνκνπο; Ξσο; Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Γηα πην ιφγν δειαδή 

λα δεκηνπξγνχκε ηέηνηεο εληππψζεηο; Γελ ην θαηαιαβαίλσ. Θαη γηα θάηη ην 

νπνίν ζα έπξεπε λα είραηε ελεκεξσζεί πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ ζρνιείνπ, 

εθφζνλ πξαγκαηηθά ζαο ην είπαλ θάπνηνη ή λα ηνπο είραηε ξσηήζεη. Γε γίλεηαη 

αχξην ην ζρνιείν, δε ρηίδεηαη ην ζρνιείν ζήκεξα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπζηπρψο πνπ .. Γελ είλαη .. Ππγλψκε θ.Γεκήηξε αιιά ζ' απηφ 

ην ζέκα ήζνπλ εθηφο ζέκαηνο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε, ζ' απηφ ην ζέκα λα ξσηήζεηο ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

Αθηδλψλ θαη φρη εκέλα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηη ζεκαζία έρεη θ.Γεκήηξε φηη .. Αλ, αλ νη θάηνηθνη θάλνπλε 

θάπνην ιάζνο, ζα πξέπεη λα ην αθνινπζήζνπκε; Παλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην;  

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ έρσ ππνρξέσζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ∞ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχκε φ,ηη ιέεη ν θαζέλαο φπνηνο δελ 

είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλνο; Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δρσ ππνρξέσζε λα αλαθέξσ απηά πνπ ιέεη ν θφζκνο θαη λα 

ξσηάσ. Ρν έρσ ππνρξέσζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Θσκάο ηη είπε ν Ονχζζεο ξε παηδηά;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ Αζσπφ κε ηα πιέγκαηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α λαη, λαη, έρνπκε θάλεη .. Γε βγάδσ ηα γξάκκαηα κνπ, είλαη 

ηαηξηθά. (γέιην)  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζέκα ηνπ, γηα ην ζέκα ηνπ .. έρνπκε θάλεη έγγξαθν ζηε 

Λνκαξρία θαη έρνπκε φ,ηη κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, λαη. Δληάμεη; Θάλακε θαη 

ραξηηά γηα λα πάξνπκε αληηζηαζκηζηηθά θαη εθεί γηα λα καο θηηάμνπλε δξφκνπο 

πνπ ραιάζαλε κε ηε βξνρή, αιιά δελ πήξακε ηίπνηα αθφκε, δελ έρνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γξφκνπο εδψ, κε ηε βξνρή. Ξνην άιιν ζέκα; Α, θ.Σαζηψηε, ν 

θ.Σαζηψηεο, είρακε ην Πάββαην ξαληεβνχ 2:00 ε ψξα νη επηθεθαιείο ησλ 

παξαηάμεσλ, φπσο είρακε πεη γηα ην Βηνινγηθφ, δελ ήξζε. Πήκεξα είρακε ηε 

δεχηεξε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξσο ήξζαλε νη άιινη θ.Σαζηψηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νξίζηεθε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιέκε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε λαη, είπακε λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφθαζε γηα ηελ ψξα ζπλάληεζεο θ.Σαζηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθάησ, ζήκεξα, ζήκεξα, αθνχ λνκίδσ κε πήξεο ηειέθσλν 

θαη ζε ηθαλνπνίεζα ζην ηειεθσλν. Πήκεξα είρακε κηα ελεκέξσζε απφ έλαλ 

εηδηθφ γηα ηα ζέκαηα απηά θαη ππνζρέζεθα ζηνλ θ.Σαζηψηε, επεηδή έιεηπε γηα 

λα ελεκεξσζεί γηα ηα ζεκεξηλά ηη ειέρζεζαλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλεκέξσζ, ελεκέξσζα .. πνζρέζεθα ζηνλ θ.Σαζηψηε ζήκεξα 

λα ηνπ δψζσ ην ηειέθσλν ηνπ θπξίνπ απηνχ πνπ ζαο ελεκέξσζε θαη κνπ 

ππνζρέζεθε ν θχξηνο απηφο ζε πξνζσπηθή ζπλάληεζε κε ηνλ θ.Σαζηψηε ζα ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα φ,ηη κήπσο, γηα φ,ηη δελ ήηαλε ζήκεξα παξψλ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη εγψ θ.Γήκαξρε θαη ζε κέλα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη θαη ηνλ θ.Νηθνλφκνπ. Νπνηε ζέιεηε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νχηε εγψ κπφξεζα λα έξζσ ζήκεξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Νπνηε ζέιεηε, λα ζπλαληεζείηε, λα ζαο δψζσ ηα 

ηειέθσλα κε ηνλ ίδην γηα λα ζαο ελεκεξψζεη ηη γίλεηαη, γηαηί είλαη, ήηαλε θαη ν 

θχξηνο ν νπνίνο έρεη θηάζεη ζην Βηνινγηθφ κέρξη ηψξα θαη ε ελεκέξσζε ζαο 

πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πνξεία ηεο Δπηηξνπήο. Γηα ην ΞΔΘΑ πνπ 

εβξέζε ν θ.Θηνχζεο Γεκήηξηνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, γηα ην επεηζφδην. Δγψ θ.Θηνχζε ζε εθηηκψ θαη εθηηκψ θαη ηελ 

παξνπζία ζνπ εδψ κέζα θαη εθηηκψ θαη ηελ παξνπζία ζνπ ζην ΞΔΘΑ. Καθάξη 

νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα ηξέρνπλε ζε πεξεζίεο, έια κάιηζηα θαη ζε 

ζπλελλφεζε άκα κπνξείο λα βνεζάο, έρνπλ ηξέμηκν πνιχ. Λα ζνπ δψζσ θαη 

εγψ δνπιεηά λα πεγαίλεηο, δελ πξνιαβαίλνπκε. Ρν ζεσξψ ηηκή κνπ θάπνηνη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, φπνπ θαη λα αλήθνπλε θαη ζε νπνηαδήπνηε παξάηαμε, λα 

ηξέρνπλε γηα ην Γήκν, λα ελεκεξψλνληαη θαη λα βνεζάλε ην Γεκν γηαηί 

ζίγνπξα βνήζεηα έρνπκε, φπνπ θαη λα πάεη ν θαζέλαο, ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα 

πεξεζία. Ρψξα, ζην πξνζσπηθφ δήηεκα ζέισ λα θαηαιάβεηο, ζα πσ έλα κφλν, 

ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ ή αθφκα θαη ζε 

εμπβξίδνπλ, κπνξεί λα είλαη ράδη. Ν Βαγγέιεο ν Ξάληνο εγψ ζεσξψ φηη ζε 

βξίδεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ .. 

(παξεκβάζεηο ζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε έλα ιεπηφ ην έρεη μεράζεη, ζε έλα ιεπηφ κπνξεί λα ζνπ πεη ηα 

θαιχηεξα, είλαη έηζη ν ραξαθηήξαο ηνπ. Γε ζα ήζεια θάπνηεο ηέηνηεο ζηηγκέο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απ' έμσ λα γίλνληαη ζέκαηα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Απηφ έρσ λα πσ γηα ην ζέκα απηφ. Λα είζαη θαιά.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πξνρσξνχκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Νξίζηε θ.Γέδε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ήξζαηε θ.Γέδε είρε ζπληαρζεί ν θαηάινγνο, είραλ αξρίζεη νη 

αλαθνηλψζεηο. Ινηπφλ, κίιεζε ηψξα, δελ κπνξεί λα γίλεη. Ρν επφκελν 

Ππκβνχιην είλαη πάξα πνιχ θνληά, ζα είλαη ζχληνκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην επφκελν Ππκβνχιην ζα ηελ θάλεηε ηελ αλαθνίλσζε. Ρη 

αιιάδεη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, λα κε ζεσξεζεί γηαηί είκαζηε θαη ρσξηαλνί. 

ΓΔΓΔΠ: Δηζη, έηζη. Παο επραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ 

θαη λα ελεκεξψζσ ην Πψκα, λνκίδσ φηη ζα έπξεπε ν θ.Γήκαξρνο κεηά ηελ 

εμνπζηνδφηεζε πνπ έιαβε απφ ηελ Ππληνληζηηθή ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, πάιη ηα ίδηα θ.Γήκαξρε. Θαη μαλά θαη μαλά γηαηί ν Θάιακνο βνπτδεη. 

Σζεο, ξσηήζηε ηνλ θ.Θηνχζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή είλαη πξνζσπηθή άπνςε θ.Γέδε. Ππλερίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη. Ινηπφλ, ζα έπξεπε ν θ.Γήκαξρνο λα είρε ελεκεξψζεη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή θαη ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή φηη θχξηνη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Αθφκε θαιχηεξα. Γηα ζαο. Γηαηί ηψξα ν θαζέλαο κπνξεί λα πεη 

νηηδήπνηε. Ρν έξγν κπνξεί λα έρεη ηειεηψζεη αιιά φκσο θάπνηα ζηηγκή, φπσο 

είπε θαη ν θ.Νηθνλφκνπ, είηε είκαζηε είηε δελ είκαζηε, ζα θιεζνχκε λα 
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δψζνπκε ιφγν ζηνπο ζπκπνιίηεο καο. Δγψ δελ είκαη, ζαλ Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο θαη ζαλ Θαιακηψηεο απφ ηηο θηλήζεηο ζαο θ.Γήκαξρε δελ είκαη 

θαιπκκέλνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, δελ ηίζεηαη λα δψζνπκε πίζσ ηίπνηα. Γελ ηίζεηαη ζέκα, αιιά.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Θηνχζε, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Αιιά εδψ πέξα έρνπκε έλα ζεζκηθφ ξφιν θαη λνκίδσ ζα πξέπεη λα ηνλ 

πξνζηαηέςνπκε. Ινηπφλ, έλα άιιν ζέκα, γξήγνξα, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηα 

ππφινηπα, είρα κηα ζπλάληεζε ζήκεξα κε ηνλ Ρνκεάξρε Δξγσλ ηεο ΓΔΖ ν 

νπνίνο θαηαζθεπάδεη θαη θαλεη κηα επέθηαζε ζηνλ πνζαζκφ ηεο ΓΔΖ ζηε ζέζε 

Ρζειέπε ζηνλ Θάιακν Αηηηθήο, είλαη ζηνλ παξαιηαθφ δξφκν θαη εκκέζσο πιελ 

ζαθψο ηνπ δεηήζακε νξηζκέλα πξάγκαηα, θπξίσο λα πξαζηλίζεη ν ηφπνο, λα ην 

πσ έηζη απιά, δήηεζα λα κάζσ αλ ππάξρεη βιάβε γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απ' 

απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ζα πξέπεη λα ζπληάμνπκε θαη λα 

θηηάμνπκε έλα ςήθηζκα απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα δεηάκε απφ ηε ΓΔΖ 

νξηζκέλα πξαγκαηάθηα. Γηα ηε ζπληνκία ηνπ ρξφλνπ, ζα θάλσ έλα θείκελν, ζα 

ην δηαβηβάζσ ζηνλ θ.Ξξφεδξν λα ελεκεξσζεί θαη ην Πψκα, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε φ,ηη είλαη ην δπλαηφλ θαιχηεξν γηα ηελ πεξίπησζε. Γηφηη ν 

Θάιακνο έρεη ηαιαηπσξεζεί πάξα πνιχ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ε ΓΔΖ, 

εληάμεη, πξνβάιιεη πάληα ηε θξάζε θνηλή νθέιεηα θαη ζε θνιιάεη ζηνλ ηνίρν, 

λα ην πσ έηζη απιά. Θαη έλα ηειεπηαίν, δπζηπρψο πξηλ απφ 1 ρξφλν ζηνλ 

Θάιακν είρακε 3 ΑΡΚ. Απηήλ ηε ζηηγκή έρνπκε 1 θαη είλαη θαη θαιά θξπκκέλν 

εθεί πνπ είλαη. Διάρηζηνη ην μέξνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, ίζσο. Απηφ ιέσ, απηφ ιέσ, φηη πέξζη είρακε 3, είρακε 2 ζην ρσξηφ 

επάλσ θαη 1 ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ξέππε, αθήζηε λα νινθιεξψζεη.  

ΓΔΓΔΠ: Ρν ΑΡΚ ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ πνπ βξίζθεηαη, βξηζθφηαλ ζηνπο 

Αγ.Απνζηφινπο, κεηά απφ κηα θινπή, ηέινο πάλησλ ε ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ην 

απέζπξε. Δπεηδή έρσ αζρνιεζεί πάξα πνιχ κε ην ζέκα ησλ ΑΡΚ, ν κφλνο πνπ 

κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ηξάπεδα κε ηελ 

νπνία ν Γήκνο έρεη ηε κηζζνδνζία ηνπ θαη θάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο. 

Οψηεζα ηνλ θ.Βιάρν θαη κνπ είπε φηη είλαη ε ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ. Ινηπφλ, ζα 

πξέπεη λα ζέζνπκε ηάρπζηα έλα ζέκα ζηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ γηα λα κπεη έλα 

ΑΡΚ ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο. Γηφηη θάζε Παββαηνθχξηαθν, ην γξαθείν κνπ 

ηπγράλεη λα είλαη ζε θεληξηθφ ζεκείν, ζηακαηάεη πάξα πνιχο θφζκνο θαη κε 

ξσηάεη πνπ ζα βγάιεη ρξήκαηα. Θα βνεζήζεη πάξα πνιχ ηνπο επαγγεικαηίεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Βέβαηα. Ρνπο επαγγεικαηίεο γηα λα κπνξέζνπλ .. Λαη, ρξήκαηα. 

Δληάμεη, γηαηί φηαλ θάπνηνο έξρεηαη απφ ηελ Αζήλα ρξεηάδεηαη μέξσ εγψ θάπνηα 

ρξήκαηα. Θα παξαθαινχζα ινηπνλ ηελ Αξρή ηάρπζηα γηα ηηο ελέξγεηεο, έηζη 

ψζηε λα πξνιάβνπκε ηνπιάρηζηνλ απηφ ην θαινθαίξη. Ρψξα γηα λα θιείζσ, 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ αεξίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα δχν ηειεπηαία ζεκαηα θ.Γέδε είλαη ζέκαηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, κηιάεη ν θ.Γήκαξρνο, αλ δελ ην θαηαιάβαηε. Θχξηε 

Ξέππα, θ.Ξέππα, ην ιφγν έρεη ν θ.Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρειεηψλνπκε, ηειεηψλνπκε. Ξεξηκέλσ ην θείκελν ζαο θ.Γέδε λα 

πξνρσξήζνπκε ηα αηηήκαηα γηα ηε ΓΔΖ λα δνχκε ηη γίλεηαη. Νπσζδήπνηε είλαη 
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ζσζηή ε ζέζε ζαο απηή. Νζνλ αθνξά γηα ην ΑΡΚ, λα πηέζνπκε θαη εθεί γηα λα 

κπνξνχλε λα εμππεξεηνχληαη νη πνιίηεο, ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη ζηνπο 

Αγ.Απνζηφινπο πνπ γίλεηαη, είλαη κεγάιν ην αίηεκα. Απηά ηα δχν αηηήκαηα 

πξαγκαηηθά είλαη πξνβιεκαηάθηα ηεο πεξηνρήο καο ηα νπνία κπνξνχκε λα 

βνεζήζνπκε θαη ηέηνηα είλαη θαιά λα θέξλνληαη πξν εκεξεζίαο γηα λα 

κπνξνχκε λα μέξνπκε θαη εκείο ηα πξνβιήκαηα ηεο θάζε πεξηνρήο θαη λα ηα 

πξνσζνχκε, αλ δελ ηα έρνπκε αληηιεθζεί. Αιιά ν Ξέππαο ζηνλ Θάιακν ηα 

μέξεη φια απ' φηη μέξεηο, έηζη; Γελ αθήλεη ηίπνηα. Λαη.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δπεηδή ηψξα, επεηδή ηψξα κε πξνθαιεί ν θ.Γήκαξρνο θαη ην παίξλσ 

επί πξνζσπηθνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δεηήζαηε ην ιφγν φκσο θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κε ζπγρσξείηε. Θχξηε Γήκαξρε κε ζπγρσξείηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δεηήζαηε ην ιφγν θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Αλ ζέιεηε θ.Ξξφεδξε, κνπ δίλεηε ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ θαζπζηεξνχκε ηε δηαδηθαζία, λα είζηε ζχληνκνο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κάιηζηα. Ινηπφλ, επεηδή κηιήζαηε πξνεγνπκέλσο γηα ηε Καξκαξά, 

ζέισ θαη εγψ λα ζαο πσ φηη εκείο δελ έρνπκε παξαιάβεη έλα έξγν ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζην θέληξν ησλ 

Αγ.Απνζηφισλ, απφ ηελ εθθιεζία κέρξη ηελ παξαιία, κείσζε δειαδή ηελ 

θεληξηθή ιεσθφξν, κε απνηέιεζκα θάζε Θπξηαθή λα δεκηνπξγείηαη ηεξάζηην 

θνλθνχζην θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ε πξφηαζε κνπ είλαη λα 

μαλαγθξεκηζηεί ην ήδε ππάξρνλ πεδνδξφκην θαη λα έξζνπλε νη ηερληθνί, νη 

κειεηεηέο, νη ηερλίηεο, λα θηηάμνπλε, λα θάλνπλε θαηλνχξγηα κειέηε, δηφηη 

έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα. Δηδάιισο ζα πξέπεη λα έρνπκε κφληκα Γεκνηηθφ 

Αζηπλφκν γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ησλ Αγ.Απνζηφισλ πνπ έρεη ππνζηεί 
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απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Δπραξηζηψ. Απηφ είλαη κηα ελεκέξσζε. 

Γελ είλαη θαθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξέππα. 

 

 

 ΘΔΚΑ 1ν 

 

Δγθξηζε απνγξαθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηζνινγηζκνύ έλαξμεο 

1.1.2011 θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζνπ 1, ηνπ Λ. 3852/2010, ΦΔΘ 

87Α.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη πξνρσξνχκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο ηνπ Γήκνπ καο ε νπνία 

ζπζηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 1/2011 Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζηελ νπνία 

είκαη Ξξφεδξνο, έρεη νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, αθνχ θαηέβαιιε θάζε 

πξνζπάζεηα θαη εμάληιεζε φιεο ηηο δπλαηέο πεγέο πιεξνθφξεζεο βαζηδφκελε 

ζηνπο ζρεηηθνχο Λφκνπο, ζην Θιαδηθφ Ινγηζηηθφ  Πρέδην ησλ ΝΡΑ, ζηηο νδεγίεο 

ηεο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή απφ ηηο 

πεξεζίεο ησλ πξψελ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπλελψζεθαλ. 

Θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κηα πξψηε ζπδήηεζε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη εηδηθφηεξα, απηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλε ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γη' απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο απνγξαθήο 

έλαξμεο. Γη' απηφλ ην ιφγν ινηπφλ είρα εηζεγεζεί ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο Ξαξαζθεπήο, ζηηο 8.4.2011 θαη λα ιέσ λα γίλεη κηα πξσηε 

ζπδήηεζε γηαηί ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. πξσηνθφιινπ 74445/29.10.2010 

εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε Νηθνλνκηθε Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα 

ηελ θαηαρψξεζε ηεο απνγξαθήο ζην Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκψλ ηνπ 
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Γήκνπ καο, θαζσο θαη γηα ηνλ νξηζκφ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή ν νπνίνο κε 

ηε ζεηξά ηνπ, αθνχ ειεγμεη ηελ απνγξαθή έλαξμεο, εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ απηήο ηεο απνγξαθήο. Πηε ζπλέρεηα, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζε 

εηδηθή ζπλεδξίαζε απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο. Πε 

εηδηθή ηνπ ζπλεδξίαζε, ην ηνλίδσ.  

 Δπεηδή φκσο ηελ Ξαξαζθεπή δε ζπδεηήζεθε ην ζέκα θαη ζήκεξα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλνληαη 19 ζπλνιηθά ζέκαηα, κε απνηέιεζκα ν 

ρξφλνο λα καο πηέδεη αζθπθηηθά γηα ηε ζπδήηεζε ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ 

ζέκαηνο, εηζεγνχκαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ αλαβνιή ηνπ, κε ηελ 

παξάθιεζε, φζνη ζπλάδειθνη επηζπκνχλ, λα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα ζηνηρεία 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα ζπλέιζεη ηελ 

Ξαξαζθεπή, ζηηο 15 ηνπ κήλα γηα ην ιφγν πνπ πξναλέθεξα, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί θαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αιια θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηελ 

έθδνζε ησλ νξηζηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ γηα ην ζέκα απηφ. Δρεη θάπνηνο 

ζπλάδειθνο λα πξνηείλεη θάηη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα αλαβιεζεί ην ζπγθεθξηκέλν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα απηφ, λα ζαο ην πσ πην απιά, πξέπεη λα εγθξηζεί ζην 

Πψκα ζε εηδηθή ζπλεδξία, κφλν ηνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξσο δελ ην μέξακε. Ρν θέξακε φκσο θαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ηψξα κπνξεί ν ηίηινο λα είλαη ν ίδηνο γηαηί γηα λα κπνξέζεη λα 

έξζεη, δελ ερεη ζεκαζία, θαη ηελ πεξαζκέλε θνξά, κήπσο θάπνηνο απφ ηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο επεηδή ζπλέρεηα πξνθχπηνπλ ζηνηρεία πεξηνπζηαθά ή 

νπνηαδήπνηε άιιν ζηηο πεξηνρέο, κήπσο καο πξφηεηλε θάηη πξηλ ηελ έγθξηζε θαη 
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ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φπσο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φπσο θαη ε άιιε θαη ζα 

έξζεη ζε έγθξηζε ζε κνλαδηθή ζπλεδξία ηελ Κεγάιε Ρξίηε θηφιαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέρξη ηφηε αλ έρεη θάπνηνο θάπνηα πιεξνθνξία, θάπνην 

ζπκβφιαην, θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ ην νπνίνλ πηζαλψο 

ζθέθηεηαη φηη κπνξεί λα έρεη μεθχγεη, λα ην θέξεη γηα λα ην ζπκπιεξψζνπκε. 

Απηφ ήηαλ ην λφεκα ηεο πξνεγνχκελεο, πνπ ην θέξακε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ελεκεξψζνπκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ζηελ αίζνπζα 

πξνζήιζε ε θα Πηεξγίνπ θαη ν θ.Κπφξζεο Βαζίιεο. Θχξηε Ιίηζα. Θαη ν 

θ.Ρζάδαξεο Πσηήξεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα πσ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έπξεπε λα έρεη έξζεη εδσ 

θαη 2 πεξίπνπ κήλεο. Δίρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηνλ "Θαιιηθξάηε". Δπίζεο 

εκέλα πνπ κε ελεκεξψζαηε ην κεζεκέξη κνπ είπαηε γηα άιιν ιφγν, φηη πξψηα 

ηελ Ξαξαζθεπή πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη κεηά λα 

έξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. ζηεξα, πνηνο απφ ηνπο Γεκνηηθνχο .. Λαη, χζηεξα απφ ηνπο.. 

Ξφζν;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. κέξεο έρνπκε θαζπζηεξήζεη, φρη 2 κήλεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίζηε ζίγνπξνο θ.Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 100%. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Θα ην δηαβάζσ θαη ζα ζαο απαληήζσ. Ινηπφλ, εγψ φκσο γη' 

απηφ πνπ είκαη ζίγνπξνο είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα έπξεπε λα 
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ζπδεηεζεί γηα λα θαλνχλ θαη ηπρφλ απνξίεο πνπ ζα έρνπλε θάπνηνη. Αλ δε 

ζπδεηεζεί - εκείο πήξακε θάπνηα ζηνηρεία θάπνηνη ηα νπνία είλαη πάξα πνιιέο 

ζειίδεο. Ρν θαηαιαβαίλεηε απηφ. Ξνιχ σξαία. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή ήηαλε θαη ε 

πξφζεζε καο θ.Ιίηζα, λα ζπδεηεζεί ην ζέκα. Γελ ηα θαηαθέξακε ηελ 

Ξαξαζθεπή θαη θαιψο δελ ηα θαηαθέξακε, φπσο απνδείρηεθε απφ ηε 

δηαδηθαζία .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαινχκε φ,ηη ζηνηρείν έρεηε, λα ην θέξεηε ζηελ πεξεζία 

λα ην βάινπκε ζηελ απνγξαθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, φιεο νη παξαηεξήζεηο πηζηεχσ φηη θαη ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή, απηφ ην ιφγν άιισζηε έρεη ε εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη θαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λνκίδσ φηη ζα δηεπθνιχλνπκε ην έξγν ηεο φ,ηη ζηνηρεία 

ππάξρνπλε, εγγξάθσο λα θαηαηεζνχλ. Κάιηζηα ν θ.Ονχζζεο πνπ είλαη θαη 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο έρεη θάλεη θάπνηεο παξαξαηεξήζεηο θαη 

πεξηκέλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ.  

.......: Γήκαξρε, εκείο ηα ζηνηρεία δελ ηα πήξακε ζπίηη καο. Ρα ζηνηρεία έρνπλ 

παξακείλεη ζηηο Θνηλφηεηεο, ζηηο πξψελ Θνηλφηεηεο. Δθεί πξέπεη λα ηα βξνχκε. 

Ρν λα βνεζήζνπκε λα ηα βξνχκε, λαη. Αιιά λα ηα έρνπκε ζπίηη καο, δελ 

κπνξνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο, ην Πψκα .. Θχξηε Νηθνλφκνπ, νξίζηε, 

νξίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν ζέκα ηεο απνγξαθήο θ.Ξξφεδξε είλαη έλα δήηεκα ην 

νπνίν φπσο θαη λα έρεη, έρεη μεθχγεη απφ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ έρεη ζέζεη ν 

Λφκνο. Νκσο παξά ηαχηα έρνπκε έλα πξψην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε φιε ηελ Διιάδα έρεη ζπκβεί απηφ, έηζη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, εληάμεη. Δγψ ζρνιηάδσ ηα ηνπ Γήκνπ καο. Δρνπκε έλα 

πξψην πφλεκα. Απηφ ινηπφλ είλαη έλα ζηνηρείν γηα κηα πξψηε ζπδήηεζε θαη 
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πνιχ ζσζηά θάλεηε θαη ηε βάδεηε ζε κηα μερσξηζηή ζπλεδξίαζε. Θέισ λα πσ 

ην εμήο φκσο, πξέπεη απφ κηα πξφρεηξε θαη πνιχ έηζη επηθαλεηαθή πξέπεη λα 

νκνινγήζσ καηηά πνπ έξημα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα κελ κπσ. Λνκίδσ φηη ε ζπδήηεζε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δληάμεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο; Δγθξίλεη.  

 

 

 ΘΔΚΑ 2ν 

 

Θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ ηνπ 

έηνπο 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάκε ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, φπσο θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο πνπ έξρεηαη εληφο ησλ ιίγσλ εκεξψλ, ηειεηψλεη ην νδνηπνξηθφ 

καο ζα έιεγα ζε κηα, ζηε ζχζηαζε απηνχ ηνπ Γήκνπ, ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

απηνχ ηνπ Γήκνπ. Νη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο φισλ απηψλ ησλ κεγάισλ 

ζεκάησλ ζ' απηφ ην Γήκν είλαη πξάγκαηη πνιχ δχζθνιε, δχζθνιεο. 

Νηθνλνκηθέο, Λνκηθά Ξξφζσπα αθφκε δελ έρνπκε ΦΔΘ, ζπγρσλεχζεηο, 

δηνηθεηηθή δνκή απίζηεπηα δχζθνια πξάγκαηα. Θα ηα πνχκε θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Γη' απηφ ζαο ιέσ ην εμήο, φηη ην ηερληθφ πξφγξακκα απηφ είλαη 
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πάξα πνιχ δχζθνιν λα γηλφηαλε, ζπλαληήζακε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο λα 

καδέςνπκε έξγα ηα νπνία έξρνληαη ζπλέρεηα, ζα ζαο ηα πνχλε νη ίδηνη, ν 

Αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ Δξγσλ θαη ν θ.Εψεο ν ππεχζπλνο Γ/ληεο ησλ Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ. Δγψ ζα ηνπνζεηεζψ ιίγν ζηελ αξρή πνιηηηθά ζαλ εηζαγσγή, λα 

ζαο πσ φηη ρσξίο πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ρσξίο εηήζην 

πξφγξακκα, ηα νπνία ην έρνπκε βάιεη ζην πξφγξακκα λα ην θαλνπκε θαη λα 

είκαζηε ζηηο εκεξνκελίεο καο. Δίλαη ηα επφκελα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο. Δίλαη 

κεγάιν ην ζηνίρεκα, πάξα πνιχ κεγάιν ην ζηνίρεκα, λα ππάξμεη απηφο ν 

Γήκνο θαη λα ιεηηνπξγήζεη νξγαλσκέλα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη ζε 

ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γε ζαο ην ιέσ γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν, κπνξείηε 

λα θάλεηε φ,ηη λνκίδεηε. Αιιά ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα ζπζηαζεί απηφο ν 

Γήκνο θαη λα νξγαλψζεη θαη λα είζαζηε απαηηεηηθνί ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα, ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγάιν, δειαδή πξέπεη λα καο δείμεηε κεγάιε αλνρή γηα λα 

ζπζηήζνπκε απηφ ην Γήκν, λα ζηήζνπκε θαη λα ζπζηήζνπκε ην Γήκν απηφ.  

 Ζ πνιηηηθή δηάζεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ καο θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη, 

λα ζηήζνπκε απηφ ην νηθνδφκεκα, λα παηάεη ζηα πφδηα ηνπ, κέζα ζε 

νηθνλνκηθέο θαη γεληθφηεξεο δπζθνιίεο ζηνλ ηφπν καο, θαη ην δεχηεξν είλαη, λα 

θξαηήζνπκε ηα θεθηεκέλα ηνπ Γήκνπ καο ζε θαιφ επίπεδν, ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζαξηφηεηα, χδξεπζε, θσηηζκφ. Απηά είλαη ηα 

δχν θπξίαξρα ζηνηρεία, ηα πξψηα πνπ πξέπεη λα έρνπκε. Ρν δεχηεξν είλαη έλα 

λνηθνθχξεκα ηνπ Γήκνπ καο. Δλα λνηθνθχξεκα ελλνψ ην εμήο, λα δνχκε ηα 

νηθνλνκηθά καο ζηνηρεία, φρη κφλν ζηα ραξηηά, λα ηα δήζνπκε θαη ζην ρξφλν, λα 

δνχκε, γηαηί ζηα ραξηηά κπνξεί λα ιέεη φηη είλαη λα εηζπξάμνπκε 5 εθαη. επξψ 

απφ παξειζφληα έηε θαη λα κελ εηζπξάμνπκε ηίπνηε, γηαηί δελ ππάξρεη ην 

ρξήκα ζηνλ θφζκν ή είλαη πνιχ δχζθνιεο νη εηζπξάμεηο ησλ παξειζφλησλ εηψλ 

ή δελ έρνπλε νη άλζξσπνη ιεθηα λα καο δψζνπλε. Δπνκέλσο, άιιν ηα ραξηηά 

θαη άιιν ε πξάμε θαη είλαη κεγάινο ν Γήκνο, είλαη πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ νη 

κηζζνί θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε λνηθνθπξεκέλνη, αζθαιήο θαη ζίγνπξνη γηα λα 
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πξνρσξάεη ζηαζεξά απηφ ην θαξάβη πνπ ιέγεηαη Γήκνο Υξσπνχ. Θέισ λα 

επραξηζηήζσ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ην νπνίνλ βνεζάεη ζηελ 

θαηεχζπλζε απηψλ ησλ, λα πινπνηεζνχλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, ην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη λα ζαο πσ φηη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο 

λα ζαο αθνχζνπκε, λα πξνηείλνπκε, λα καο πξνηείλεηε θάπνηα έξγα πνπ 

ζέιεηε. Λα μέξεηε φηη δε λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα κπνχκε ζε κεγάιεο δαπάλεο 

θέηνο, ζε κεγάια έξγα, πνιιά ηα έρνπκε βάιεη απιψο γηα λα ππάξρνπλε, 

κπνξεί λα πξνθχςεη θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε ηελ νπνία δελ ηελ γλσξηδνπκε. 

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα δψζνπκε βάξνο θαη ζα δψζνπκε βάξνο, είλαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πάξνπκε απ' αιινχ ιεθηά, εθεί 

ζα δψζνπκε ην πεξηζζφηεξν βάξνο καο θαη ζε κηθξά έξγα θαζεκεξηλφηεηνο γηα 

λα βειηηψζνπκε θαη λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ην επίπεδν πνηφηεηαο δσήο ηνπ 

πνιίηε καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Θχξηε Εψε, ν θ.Εψεο Θαξίλνο έρεη ην 

ιφγν. Θέιεηε ..; Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα πσ θαη εγψ δχν θνπβέληεο γηα ην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη γηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζπδεηεζήθαλε θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο. Ρα θεηηλά, κάιινλ, ην θεηηλφ ηερληθφ πξφγξακκα ζε φινπο 

ηνπο λένπο "Θαιιηθξαηηθνχο" Γήκνπο είλαη πξαγκαηηθά έλα ηερληθφ πξφγξακκα 

πξνζσξηλφ θαη παξφηη ην ηερληθφ πξφγξακκα ζα έπξεπε λα έρεη έλαλ 

αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, θέηνο γηα πξψηε θνξά εκείο απηφ πνπ δίλνπκε βάζε 

είλαη λα θαηαγξάςνπκε ηη παξαιακβάλνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα 

πινπνηήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα, θάπνηα κηθξά, ίζσο θαη κεγάια, γηα ηνλ 1ν 

ρξφλν. Νπσο μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη κέρξη ηνλ Πεπηέκβξην ζα πξέπεη λα έρνπκε 

θάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο, ην πεληαεηέο, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα ζηήζνπκε πιένλ ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ λένπ Γήκνπ κε ηε θηινζνθία πνπ 

ζέινπκε εκείο. Απηφ πνπ ζαο ιέσ δελ είλαη θάηη πνπ ην ιέσ εγψ, ην ιέλε φινη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

46 

νη Γήκνη θαη νη πεξηζζφηεξνη θαη θάπνηνη θίινη Αληηδήκαξρνη θαη Γήκαξρνη κε 

ηνπο νπνίνπο έρνπκε ζπδεηήζεη, απηφ ζα θάλνπκε θαη εκείο. Νπσο είπε θαη ν 

Γήκαξρνο θαη εγψ ζέισ λα ην ηνλίζσ απηφ, ζα δψζνπκε πνιχ κεγάιε βάζε 

ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο νη νπνίεο ηξερνπλε θαη ζαο πιεξνθνξψ φηη ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα κπνχκε θαη βέβαηα λα εληαρζνχκε ζε νπνηαδήπνηε δπλαηή 

πηζαλή ρξεκαηνδφηεζε ππάξρεη. Γηαηί απηφ είλαη ην κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηα 

επφκελα 3 ρξφληα. Θα πξνζπαζήζνπκε λα κε ράζνπκε θακία, λα σξηκάζνπκε 

κειέηεο θαη λα εληαρζνχκε ζε φπνην δπλαηφ κέηξν αλνίμεη. Κέζα απφ ηελ, είλαη 

θαη έλα θνκκάηη πνπ ζέισ λα ην αλαθέξσ, κνπ ην είρε δεηήζεη θαη ν Γήκαξρνο 

θαη ζα ην πσ απηφ, κέζα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο γίλαλε πνιιέο 

πξνηάζεηο. Δκείο φιεο απηέο ηηο πξνηάζεηο ηηο ιάβακε ππ' φςε καο, θάπνηεο 

έρνπκε ζπκπεξηιάβεη κέζα ζηνπο νκαδνπνηεκέλνπο ηίηινπο, θάπνηεο 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ζαλ ηίηινη έξγσλ.  

 Λνκίδσ φηη ζα πεη θαη ν θ.Θαξίλνο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη γηα 

φπνηεο απνξίεο ππάξρνπλε, ζεσξψ φηη είλαη θάηη πξνζσξηλφ, βέβαηα είλαη πνιχ 

αλνηγκέλν, έρεη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη πνιιά πξάγκαηα κέζα, ηα νπνία ίζσο 

θάπνηεο εξσηήζεηο ζέιεηε λα θάλεηε, αιιά λα μέξεηε θαη ην μέξεηε νη 

πεξηζζφηεξνη φηη απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα ζα ηξνπνπνηεζεί κέζα ζην ρξφλν, 

ίζσο θαη ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θαξίλνο έρεη ην ιφγν.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ ην εμήο, γηα λα θάλεηο, γηα λα 

θάλεηο ηερληθφ πξφγξακκα ην νπνίν λα είλαη πιήξεο θαη λα κελ έρεη ιάζε, ζα 

πξέπεη λα έρεηο φια ηα ζηνηρεία ζηα ρέξηα ζνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ζε ηφζν ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα, εηδηθά φηαλ δελ ππήξρε 

ζπγθξνηεκέλε Ρερληθή πεξεζία θαη επνκέλσο δελ ππήξραλε εληαία αξρεία γηα 

λα βξεζνχλ φια ηα ζέκαηα. Δγηλε ινηπφλ κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο φζν ην 

δπλαηφλ πην αμηφπηζηεο φισλ ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
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θαηλνχξγηνπ Γήκνπ. Απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζπλερηδφκελα έξγα ζηελ νπζία είλαη 

φ,ηη έρεη ζχκβαζε, έζησ θαη αλ δελ έρεη μεθηλήζεη θαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη λέα 

είλαη απηφ ην νπνίν δελ έρεη ζχκβαζε αιιά κπνξεί θάπνηα λα είλαη θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Απηφο είλαη ν δηαρσξηζκφο 

ζπλερηδφκελα θαη λέα. Δθ ησλ πξαγκάησλ ε ρξνληά ζα πάεη θιείλνληαο 

εθθξεκφηεηεο ησλ ζπλερηδφκελσλ. Γειαδή ππάξρνπλε πνιιά ζέκαηα ηα νπνία 

ζα θιείζνπλε κέζα ζην '11 εδψ, πνιιά κηθξά έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε θιπ. 

Δλα δεχηεξν ζηνηρείν ην νπνίν θάλεη δχζθνιε ηε ζχληαμε ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο είλαη φηη δελ ππαξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Γειαδή απηήλ ηε 

ζηηγκή αλ ξσηήζεη θάπνηνο πφζα θαχζηκα, ιέσ έλα απιφ, πφζα θαχζηκα ζα έρεη 

ην 2011 ν Γήκνο Υξσπνχ, δελ κπνξεί λα απαληεζεί. Θαη γηαηί δελ κπνξεί λα 

απαληεζεί; Γηφηη εξρφκαζηε θαη απφ πεξίνδν πξνεθινγηθή, ηα ζηνηρεία ηα 

ζηαηηζηηθά πάληα ηελ πεξίνδν ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ δελ είλαη αμηφπηζηα, 

κφλν ηνπ ρξφλνπ ζα έρεη ν Γήκνο Υξσπνχ αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, γηα 

λα κπνξεί λα πεη φηη εγψ γηα θαχζηκα ζέισ ηφζα ιεθηα, γηα αληαιιαθηηθά ζέισ 

ηφζα.  

 Δηζη ινηπφλ, ηη έρεη γίλεη. Δρεη θηηαρηεί έλαο κπνχζνπιαο, έλα εξγαιείν 

ην νπνίν πνιιά πξάγκαηα ηα έρεη θαηά πξνζέγγηζε, ζίγνπξα έρεη θελά, ζίγνπξα 

έρεη ιάζε, παξαιήςεηο. Δγηλε φκσο κηα πξνζπάζεηα πνπ ήηαλ θαη ε δηθηά κνπ αο 

ην πνχκε θαηεχζπλζε. Δλψ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην Λφκν ην ηερληθφ 

πξφγξακκα λα έρεη κέζα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο, λα ζπκπεξηιεθζνχλ φρη γηα 

θαλέλαλ άιιν ιφγν, γηα λα απνηεινχλ έλα εξγαιείν θαη κηα εηθφλα λα βιέπνπκε 

πνπ βξηζθφκαζηε. Γειαδή αλ ππάξρεη κηα ζχκβαζε ζηνλ Απιψλα γηα 

παξάδεηγκα, φπνπ ππαξρνπλε 5, 6, 7.000 αλεθηέιεζηα θαη πξνθχςεη κηα 

δαπάλε γηα πδξαπιηθά ή γηα νηηδήπνηε άιιν, λα είκαζηε ζε ζέζε λα κπνξνχκε 

λα επέκβνπκε θαη λα θάλνπκε θάηη. Αξα ην ηερληθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ην 

δνχκε θέηνο ηνπιαρηζηνλ ζαλ εξγαιείν. Γειαδή ζαλ έλα εξγαιείν ην νπνίν 

αλνίγεη θσδηθνχο, ψζηε λα κπνξέζεη ν Γήκνο λα ιεηηνπξγήζεη ηε θεηηλή ρξνληά 
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θαη απφ ηνπ ρξφλνπ πηζηεχσ φηη ζα έρεη πην αμηφπηζην θαη πην πιήξεο ηερληθφ 

πξφγξακκα. Θαη έλαο ιφγνο ηειεπηαίνο λα πσ, είλαη ζίγνπξν φηη ζα πεγαίλνπκε 

ζε δηαξθέο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηέινο ηνπ 

έηνπο, δηφηη ζα ππάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία καο έρνπλ δηαθχγεη, ζα 

ππάξρνπλε αθφκα θαη ζπκβάζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί, ζα ππάξρνπλ 

θαη απαηηήζεηο ζε ηηκνιφγηα ηα νπνία ζα εκθαληζηνχλε, φια απηά πξννδεπηηθά 

ζα θαηαγξαθνχλε θαη κε ηξνπνπνηήζεηο πηζηεχσ φηη κέζα ζηε ρξνληά ζα 

ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ην ιφγν 

γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ λα ην δειψζνπλ. Ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Αξκπξηψηεο, ν θ.Γηαζεκάθεο. Θχξηε Ονχζζε ζε 

είπακε; Ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Θαξαγηάλλεο, θα 

Πηεξγίνπ, θ.Σαζηψηεο, ν θ.Γηακαξέινο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μεράζακε ηνλ θ.Γηαζεκάθε; Γελ ηνλ .. ; Θαη ε θα Βαξλάβα. 

Κάιηζηα. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πξψηα κηα πνιηηηθή ηνπνζέηεζε γηα ην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Θέισ λα πσ φηη ηνλ "Θαιιηθξάηε", εθφζνλ ηνλ ππεξεηνχκε, ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνπκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Γπζηπρψο δε ιήθζεζαλ ππ' φςε νη 

απνθάζεηο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ φισλ. Θάπνηα δε ζπλεδξίαζαλ θαλ. Απηφ 

θάλεθε θαη ζηε δηαδηθαζία κεηά πνπ έγηλε ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ε 

νπνία δελ ήηαλ νπζηαζηηθή, γηαηί απηνί πνπ κεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

Δπηηξνπή, δελ είραλ θαλ άπνςε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Δίραλ ειάρηζηνη 

πνπ ην είραλε πάξεη κέζα απφ αλζξψπνπο παξαηάμεσλ. Απηφ είλαη κηα πνιηηηθή 

ηνπνζέηεζε θαη επεηδή ζήκεξα εδψ έρσ έξζεη λα κηιήζνπκε, έρνπκε έξζεη λα 

κηιήζνπκε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα, ζα κηιήζσ γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα. 

Γειαδή, εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ. Ξεξηιακβάλεη 
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απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα ηερληθά έξγα ή θαη δπλεηηθά κπνξεί λα πεξηιάβεη 

ηερληθέο κειέηεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ν Γήκνο κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 

ην νπνίν ζπδεηάκε. Πίγνπξα φρη ηηο ελδερφκελεο πξνκήζεηεο πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

έρνπκε ζηα επφκελα Ππκβνχιηα. Ρν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνπιίσλ, ην νπνίν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη ζην εηήζην ηερληθφ 

πξφγξακκα κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 

κέζα ζην έξγν γηα ηε δαπάλε ηνπο ε νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε θάζε 

είδνπο έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γεκφζην έξγν ηερληθφ λνείηαη ε θάζε λέα 

θαηαζθεπαζηηθή επέθηαζε, αλαθαίληζε, επηζθεπή ή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ 

απαηηεί ηερληθή γλψζε θα επέκβαζε θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην έδαθνο, ην 

ππέδαθνο, κε έλαλ ηξφπν ελεξγφ θαη ζηαζεξφ.  

 Θαηά ζπλέπεηα, ζα ήζεια αλαιπηηθά ην ηερληθφ πξφγξακκα λα δηαβαηεί, 

έλα έλα ηα έξγα θαη λα κηιήζνπκε γηα ηα έξγα. Λνκίδσ φηη ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα δελ κπνξνχλε λα κπνχλε νχηε νη πξνκήζεηεο, νχηε νη εξγαζίεο. 

Δπίζεο, ζα ζέισ λα δσ ζην ηερληθφ πξφγξακκα θάηη πνπ δελ ην είδα, φηη ζα 

γξάθεη απφ πνπ πξνέξρνληαη νη πφξνη. Γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο. 

Γλσξίδνπκε φινη φηη νη ππεξεζίεο έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. 

Θαηαιαβαίλσ ηε δπζθνιία ηεο ζπλέλσζεο ησλ "Θαιιηθξαηηθψλ" Γήκσλ αιια 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ θεληξηθφ κπνχζνπια πξέπεη λα ηνλ έρνπκε. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ 74452 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ, ην 80% ησλ πξψελ 

Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ησλ Θνηλνηήησλ δειαδή θαη ησλ Γήκσλ, ην 80% 

πξέπεη λα πεγαίλεη ζε δαπάλεο έξγσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην εηήζην, 

δειαδή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηελ νπζία ησλ ΝΡΑ πνπ ζπλελψζεθαλ θαη 

αλαιπηηθά ηα ππφινηπα 20 γηα φ,ηη αθνξά ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 

δεκνηηθέο ηνπηθέο Θνηλφηεηεο. Απηφ πνπ εγψ δελ κπνξψ λα δσ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ .. ζην ηερληθφ πξφγξακκα, είλαη 
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απφ πνπ ζα έξρνληαη ηα ρξήκαηα. Γειαδή, βιεπνπκε πάξα πνιχ ζσζηά θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα, εηδηθά ζηα ζπλερηδφκελα έξγα, έξγα ηα νπνία ζα πάλε ζην 

ΘΖΠΔΑ, ζα πάλε ζηα ΞΔΞ, ζα πάλε νπνπδήπνηε, ζα κπνξνχλ λα ππάξρνπλε 

έξγα νκνινγνπκέλσο πνπ κπνξεί λα πάλε θαη ζε δχν θνξείο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε, φπσο έρεη κεγάιε ζεκαζία λα μεθαζαξίζνπλε ηα έξγα απφ ηηο 

εξγαζίεο θαη ηηο πξνκήζεηεο γηαηί έρεη λα θάλεη κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα. Δρεη λα θάλεη αθφκα θαη κε ηηο θξαηήζεηο, έρεη λα θάλεη αλαιφγσο κε 

ην πνζφ κε ηα εξγνιαβηθά νθέιε. Γειαδή, λα μεθαζαξίζνπκε ζήκεξα, λα 

πξνζέμεηε ιίγν ηηο θαηαηκήζεηο, γηαηί δε ζα ςεθηζηεί θαη λα είλαη ξεαιηζηηθφ. 

Δγψ πξνζσπηθά ζα ην ήζεια θαη πην δηεθδηθεηηθφ ίζσο γηα θάπνηα πξάγκαηα. Αο 

πνχκε, εληάμεη, δε βιέπσ θάπνηα έξγα πνπ είραλε ζρεδηάζεη νη πξνεγνχκελνη 

ΝΡΑ θαη δελ είλαη κέζα θαη έξγα πνπ .. απηφ βέβαηα είλαη θαη πνιηηηθή ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο.  

 Ρψξα, γη' απηφ πνπ ιέηε, ηξνπνπνηήζεηο, ζαθέζηαηα θαη ζα θάλνπκε 

ηξνπνπνηήζεηο. Νκσο δελ είλαη δπλαηφλ ζπλέρεηα λα αιιάδνπκε ηίηινπο έξγσλ 

θαη λα αιιάδνπκε έξγα. Νπφηε πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε έλα ηερληθφ 

πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλν, ξεαιηζηηθφ ην νπνίν ζα κπνξεί θαη λα εθηειεζηεί. 

Μαλαιέσ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ηερληθφ πξφγξακκα πξνκήζεηα γάιαηνο 

έηνπο 2011, πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Θακία, κα θακία ζρέζε. Θα 

παξαθαιέζσ ινηπφλ ην ηερληθφ πξφγξακκα λα είλαη ζπγθεθξηκέλν, απηφ πνπ 

ήξζακε λα ςεθίζνπκε ζήκεξα, γηαηί αλ είλαη λα έρνπκε θαη φιεο ηηο 

πξνκήζεηεο, λα ηηο έρνπκε φιεο. Γηαηί λα έρνπκε ηηο κηζέο; Θα ήζεια λα 

παξαθαιέζσ λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία θαη αλαιπηηθά έλα έλα λα καο 

δηαβάζεηε ηα έξγα θαη λα καο εμεγήζεηε θάπνηα ηα νπνία δελ είλαη ηφζν 

μεθάζαξα πνπ, ηη αθξηβψο ελλνείηε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ν θ.Γηαζεκάθεο έρεη ην ιφγν. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα πεξίκελε θαλείο θαη ζα δεηάγακε φινη απηφ ην ηερληθφ 

πξφγξακκα λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλν, λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε, λα έρεη έξζεη 

λσξίηεξα γηα δηαβνχιεπζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, λα ππάξρεη 

αληηζηνηρία ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ θφζηνπο ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, λα έρεη πεξηζζφηεξν πξνβιέςεηο θαη 

δηεθδίθεζε έξγσλ απφ ην ΔΠΞΑ γηα ρξεκαηνδφηεζε, αιιά ζα πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε φηη είλαη θαη ην πξψην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

θαη σο εθ ηνχηνπ λνκίδσ φηη αθνχ επηζεκάλνπκε φια απηά πνπ ζα ζέιακε λα 

δνχκε, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έζησ κηα κηθξή αλνρή ζην πξψην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Δκείο απφ ηε κεξηά καο θαη ζέινληαο λα βνεζήζνπκε ην Γήκν λα 

πάεη θαιά, ζα ζηαζνχκε θξηηηθά απέλαληη ζην ηερληθφ πξφγξακκα, αιιά φρη 

αξλεηηθά. Θα ην ςεθίζνπκε ρσξίο ηδηαίηεξν ζρφιην. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Ν θ.Νηθνλφκνπ έρεη ην ιφγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε θαη θ.Γήκαξρε, ην ηερληθφ πξφγξακκα 

νπζηαζηηθά ζπκππθλψλεη θαη θαηαζέηεη ηε θηινζνθία πνπ ν Γήκνο θαη ε 

Γεκνηηθή, ε Γεκνηηθή Αξρή κάιινλ θαη ν Γήκνο έρεη ππ' φςε ηνπ φζνλ αθνξά 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνξεία ηνπ Γήκνπ. Ρν πσο δηακνξθψλεηαη ην ζχλνιν 

ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη κηα ππφζεζε πνπ ν θαζέλαο δελ κπνξεί παξά 

λα θαηαζέζεη ηε δηθηά ηνπ αληίιεςε, θηινζνθία θαη ηέινο πάλησλ πξνζέγγηζε 

θαη ησλ δεκνηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία ηνλ 

ίδην θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηαθξίλνπλ. Απφ εθεί θαη κεηά ζε κηα πεξίνδν 

φπνπ είλαη ζίγνπξν φηη είλαη πεξίνδνο ηζρλψλ αγειάδσλ, κηα δχζθνιε 

νηθνλνκηθή θάζε γηα ηε ρψξα καο, ε νπνία, ηελ νπνία νηθνλνκηθε θάζε 

θαιείηαη θαη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε λα ζπκπάζρεη θαηαζέηνληαο ηνλ νβνιφλ 

ηεο θαη κάιηζηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ, 500.000.000 γη' απηή ηε ρξνληά 

θαη κφλν. Δίλαη θαλεξφ φηη απηφ είλαη κηα ηθαλή ζπλζήθε γηα λα κπεη θάπνηνο 

θνβηζκέλα ζηελ ππφζεζε αλάπηπμε ελφο Γήκνπ. Ρν δηθαηνινγψ, ην θαηαλνψ, 
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δε ζπκθσλψ φκσο. Ζ θνβηζκέλε πξνζέγγηζε θαη ε γεκάηε αλαζθάιεηα 

πξνζέγγηζε πνπ βιέπσ κέζα απ' απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα λνκίδσ φηη δελ 

αξκφδεη ζε έλαλ Γήκν ν νπνίνο έρεη ηελ πξσηνηππία λα ζπλελψλεη πνιινχο 

Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο, λα έρεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο Αηηηθήο θαη λα 

κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζα απφ ηα 

κελχκαηα πνπ ζα βγάιεη θαη ην ηη ζέιεη λα θαηαζέζεη σο Γεκνηηθή Αξρή θαη σο 

Γήκνο κέζα ζ' απηήλ ηε ρξνληά.  

 Δγψ είπα ην εμήο, είρα πεη θαη πξνεθινγηθά φηη ζηα εχθνια φινη είλαη 

θαινί θαπεηάληνη θαη ηέινο πάλησλ ζε κηα βαηή νηθνλνκηθή πεξίνδν θπζηθά δελ 

αλαδεηθλχνληαη νη εγεζίεο, αλαδεηθλχνληαη θαη θαίλνληαη νη δηαρεηξηζηέο. Νη 

εγεζίεο θαλεξψλνληαη ζηηο δχζθνιεο πεξηφδνπο. Δθεί μερσξίδεη ν εγέηεο, εθεί 

μερσξίδεη απηφο ν νπνίνο έρεη φξακα θαη απηφο πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε θάλεη ηε 

δηαθνξά. Δδψ ινηπφλ ςάρλσ εγψ ηε δηαθνξά. Γελ ηελ βξίζθσ, αιιά μαλαιέσ 

φηη δε ζα είκαη απνξξηπηηθφο, κε ηελ έλλνηα φηη θαηαλνψ ην γεληθφ θιίκα θαη 

ηελ ακπληηθή πξνζέγγηζε πνπ ν Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθε Αξρή θαηαζέηεη ζ' 

απηφ ην πφλεκα. Δγψ ζα έιεγα δειαδή θαη ζα ήζεια απφ κηα Γεκνηηθή Αξρή 

κέζα ζ' απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο λα απνηππψζεη ην φξακα ηεο θαη ην 

πσο βιέπεη ην Γήκν γηα ηα επφκελα 3 ρξφληα, έρνπκε θάεη πνιινχο κήλεο, 3,5 

είλαη, ηα επφκελα 3 ρξφληα.  Γειαδή, ην 2014, κηα Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία ζέιεη 

λα δψζεη ην ζηίγκα ηεο, πνην είλαη απηφ, ηη θαηαζέηεη θαη ηη ζα κείλεη; Γηαηί 

απηφ πνπ ζα κείλεη ζε ηειηθή αλάιπζε γηα λα πνπλ φηη ηελ επνρή ηνπ ηάδε 

Γεκάξρνπ έγηλε ην εμήο ζέκα, ηελ επνρή ηνπ ηάδε θαη ηειηθά λνκίδσ φηη είλαη 

ην κφλν θίλεηξν πνπ εκάο, ηνπο αλζξψπνπο πνπ δε καο ζπγθηλνχλε ηα 

νηθνλνκηθά θαη άιινπ είδνπο ζπλζήθεο, είλαη απηφ ην ινθίν πνπ έρσ πεη, ην 

είρε πεη θαη ν Ππξαλφ Ληε Κπεξδεξάθ φηαλ ηειείσλε ηε δσή ηνπ, φηη γη' απηφ ην 

ινθίν πάιεςε, δειαδή ηελ ηξέια ηνπ. Ρε θηινδνμία, ηελ αγσλία λα αθήζεη 

θάηη πίζσ. Αξα ινηπφλ, εδψ δε βιέπσ θάηη λα αθήζεηε θ.Γήκαξρε, παξά θάλεηε 

κηα απιή δηαρείξηζε. Θαηαλνεηή θαη απηή.  
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 Δγψ ινηπφλ πξνηείλσ, ζα είκαη ζεηηθφο, ζα ην ςεθίζσ απηφ ην 

πξφγξακκα, εγψ δε ζέισ λα πσ δειαδή φηη ζα δεκηνπξγήζεηε πξφβιεκα ζηελ 

πφιε άκα γίλεη απηφ, απιά είλαη κηα δηαρείξηζε θιαζηθνχ ηχπνπ θαηάζηαζεο 

επαξρηαθνχ Γήκνπ. Ππγλψκε δειαδή αιιά έλαο επαξρηαθφο Γήκνο ν νπνίνο 

είηε βξίζθεηαη δίπια ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, είηε βξηζθφηαλε δίπια ζηε 

Ιάξηζα, ην ίδην θαη ην απηφ. Απηά ζα έθαλε. Δγψ ινηπφλ ζα έιεγα φηη ε 

Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα ζέζεη ην εμήο δίιεκκα μεθηλψληαο απφ αχξην, πσο 

κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε αλαπηπμηαθά ν Γήκνο λα είλαη ε ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε γηα ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα θαη γηα ηνλ Αζελαίν θαη γηα ηε κεγάιε κάδα 

ησλ επηζθεπηψλ, παίξλνληαο θνκκάηη απφ ηε λφηην, απφ ην λφηην παξαιηαθφ 

άμνλα. Γπζηπρψο ν βφξεηνο παξαιηαθφο άμνλαο, δειαδή ν Υξσπφο, Αγ. 

Απφζηνινη, Θάιακνο θιπ., είλαη θιάζεο θαηψηεξνο απφ ην λφηην. Γη' απηφ 

άιισζηε εθεί βιέπνπκε ηελ αλάπηπμε. Γε βάδσ ηε Λέα Κάθξε εθεί πέξα, ε 

νπνία αξρίδεη θαη δηακνξθψλεη κηα δηθηά ηεο δπλακηθή. Κηιάσ κέρξη θαη ηνλ 

Καξαζψλα. Ξαξαθαιψ ινηπφλ λα κπεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ε πξφηαζε ηελ 

νπνία ηελ έρσ θαηαζέζεη επαλεηιεκκέλεο θνξέο, φρη κφλν πξνεθινγηθά αιιά ζε 

αλχπνπηεο ζηηγκέο θαηά ηε 10εηή κνπ ελαζρφιεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

βφξεηνπ παξαιηαθνχ άμνλα. Αλ ζέινπκε έλα πξαγκαηηθφ έξγν αλάπηπμεο γηα ην 

κεγάιν Γήκν Υξσπνχ πιένλ θαη γηα ηε Βφξεηα Αηηηθή, είλαη ν βφξεηνο 

παξαιηαθφο άμνλαο. Ζ ζχλδεζε δειαδή Θαιάκνπ κε Βαξλάβα, Βαξλάβα, κε 

Γξακκαηηθνχ, Γξακκαηηθνχ κε Καξαζψλα. Λα θεχγεη ν επηζθέπηεο απφ ην 

Σαιθνχηζη θαη λα πεγαίλεη παξαιηαθψο θαη λα βιέπεη ηνλ ηχκβν ηνπ Καξαζψλα.  

 Αξα ινηπφλ, έλα ηέηνην έξγν ην πξνηείλσ. Θα κνπ πείηε, πνπ ζα βξνχκε 

ηα ιεθηά. Ξηζηεχσ φηη ην ηερληθφ πξφγξακκα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηη 

δηεθδηθνχκε, ηη δεηνχκε. Θα βξνχκε. Λνκίδσ φηη ζα θάλνπκε κηα κεγάιε 

ζπζηξάηεπζε φιεο νη δπλάκεηο εδψ, παξαγσγηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

54 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξέππα ιεθηά ππάξρνπλε, είλαη ζε ιάζνο ηζέπεο, γηαηί 

βιεπσ γειάηε. πάξρνπλε ιεθηά. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ππκθσλψ, εγψ, ζπκθσλψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ακα ζπκθσλείηε .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Νινη .. πίλνπλ ην βξάδη, ην βιέπσ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρη; 

ΞΔΞΞΑΠ: Νινη .. θαη special whisky πίλνπλ ην βξάδη, ην βιέπσ. 

(γέιην) 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαη ην ζνπβιάθη έξρεηαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κε ζαο κπεξδεχεη.. Θα ζαο πσ θάηη, ζα ζαο θάλσ έλα 

ζρφιην, επηηξέςηε κνπ, έλα δεπηεξφιεπην. Ρηο ζηηγκέο πνπ ν θφζκνο πέζαηλε 

ζηελ θαηνρή, ην ρεηκψλα '41 - '42, πξέπεη λα μέξεηε, απφ ηα ΔΞΗΘΑΗΟΑ ηεο 

επνρήο, φηη φια ηα ηφηε κπνπδνπμίδηθα ήηαλ γεκάηα. '41 - '42. Νηαλ πέζαηλαλ 

ηα παηδηά θαη ν θφζκνο ζηνπο παγσκέλνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο, ηα ηφηε 

κπνπδνπμίδηθα, δελ ήηαλ βέβαηα ηεο ιάκςεο ηεο ζεκεξηλήο, αιιά ήηαλ γεκάηα. 

Κελ κπεξδεχεζηε ινηπφλ θ.Ξέππα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΔΞΞΑΠ: Δρεηε κπεξδεπηεί κε ηνλ ακεξηθάληθν ζηφιν κήπσο;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δζείο βιέπσ βιέπεηε πνιιέο ειιεληθέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιέο είλαη νη ραξηησκέλεο επεκβάζεηο. Λα πξνρσξήζεη θαη ε 

δηαδηθαζία. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Βιέπσ παξαθνινπζείηε πνιιέο ειιεληθέο ηαηλίεο αιιά θαιφ 

είλαη θαη λα δηαβάζνπκε ηελ ηζηνξία. Ινηπφλ, έλα δεχηεξν ζηνηρείν. Δρνπκε 

κεγάιε δεκφζηα πεξηνπζία ζηα ρέξηα καο θ.Γήκαξρε. Αθνχσ ηνλ πνπξγφ 
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Νηθνλνκηθψλ, ηνλ Ξξσζππνπξγφ θαη δηαθφξνπο άιινπο παξάγνληεο ηνπ ηφπνπ 

λα νκηινχλ γηα αμηνπνίεζε. Βέβαηα ηελ ίδηα ζηηγκή πξνθαλψο ζπδεηνχλε γηα 

εθπνίεζε. Δγψ ινηπφλ εδψ θ.Γήκαξρε, εγψ ινηπφλ εδψ .. Λαη, γηαηί ζέισ λα 

είζηε θνηλσλφο ησλ ζεκάησλ πνπ ζέησ. Δδψ ινηπφλ, επεηδή έρνπκε κεγάιε 

δεκφζηα πεξηνπζία ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο, ζα πξφηεηλα κέζα απφ εδψ, απφ 

ην ηερληθφ πξφγξακκα, αηρκηαθά θαη ηδηαίηεξα εκθαηηθά λα ππάξμεη ε 

δηεθδίθεζε ησλ ρψξσλ ησλ ζηξαηνπέδσλ, ηα νπνία κπνξνχλε λα γίλνπλε 

αθεηεξία κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο πξσηνβνπιίεο 

κπνξνχλ λα .. θαη κε αθνξκή θαη κε βάζε ην Γήκν, λα έρνπκε πάλσ ηελ 

αλάπηπμε πνπ φινη δεηνχκε. Μέξεηε, δε ζα ππάξμεη αλάπηπμε πεξαηηέξσ αλ 

αθήζνπκε ηα πξάγκαηα φπσο είλαη ηψξα. Νχηε ν θ.Ξέππαο ζα κπνξεί λα 

πξνζδνθεί, λα πξνζδνθάεη ζε πεξηζζφηεξνπο πειάηεο κε ηα ησξηλά δεδνκέλα .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Πε επραξηζηψ πνιχ. Ρέηνηα δηαθήκηζε δε κνπ έρεη μαλαγίλεη.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γη' απηφ, επεηδή είζηε εθιεθηφο ηεο πεξηνρήο. Αιιά φκσο 

πνην είλαη ην ζέκα; Ξαξφιν φηη είζηε εθιεθηφο ηεο πεξηνρήο, δε ζαο βνεζνχλ νη 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Γη' απηφ ινηπφλ ιέσ .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Γη' απηφ πήγα ζηελ Θεθηζηά θαη εζχραζα. 

(γέιην) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νξίζηε ινηπφλ ε θαηαγξαθή ησλ πξαγκάησλ. Δίλαη έηζη, 

είλαη έηζη φπσο ην ιέηε. Δδψ ινηπφλ πξέπεη λα γίλνπκε ε Θεθηζηά ηεο Βφξεηαο 

Αηηηθήο. Αξα ινηπφλ ηη ιέσ εγψ, πξέπεη λα δψζνπκε έλα αλαπηπμηαθφ φξακα. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ ησλ δεκνζίσλ θαη κάιηζηα ησλ 3 κεγάισλ 

ζηξαηνπέδσλ ηεο Καιαθάζαο θ.Γήκαξρε, ην Θαηζηκίδη θαη ηνπ Υξσπνχ, ηεο 

θαηαζθήλσζεο. Ρξίηνλ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα δείηε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή κηα 

πξφηαζε πνπ έρνπκε θάλεη, πνπ έρσ θάλεη γηα ην θνκκάηη πνπ ιέσ πνπ ην 

νλνκάδσ ν κεγάινο πεξίπαηνο. Ν κεγάινο πεξίπαηνο, απφ ην θάξν κέρξη ην 
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θέληξν ηεο πφιεο. Πήκεξα εξρφκελνο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην άθνπζα ζην 

ΦΙΑΠ λα ζπδεηάλε γηα ηελ πεδνδξφκεζε ηεο Ξαλεπηζηεκίνπ. Πήκεξα 

αλαθνηλψζεθε αλ γλσξίδεηε, αλ αθνχζαηε, έλα πξφγξακκα 180 εθαη. επξψ γηα 

ηελ πεδνδξφκεζε ηεο Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηε δηακφξθσζε ζε ηειείσο 

δηαθνξεηηθή βάζε ηεο Αζήλαο, ην θέληξν ησλ Αζελψλ. Δίλαη έλα θηιφδνμν, δελ 

μέξσ αλ ππάξρνπλ απηά ηα ρξήκαηα αιιά πξνθαλψο γηα λα αλαθνηλψλνληαη 

θαη αθνχ 9 πνπξγεία εκπιέθνληα θαη γίλεηαη θεληξηθή αλαθνίλσζε, πξνθαλψο 

έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη πφξνη. Απηφ ινηπφλ ιέσ εγψ ηψξα θ.Γήκαξρε θαη ηνλ 

νλφκαζε ηνλ πεξίπαην, ε Ξαλεπηζηεκίνπ λα γίλεη ν κεγάινο πεξίπαηνο. Δίλαη ε 

πξφηαζε πνπ είρα θάλεη ζηηο εθινγέο γηα ηνλ κεγάιν πεξίπαην, δειαδή απφ ην 

θάξν, απηή ε επζεία, λα γίλεη ν κεγάινο πεξίπαηνο ηεο Αηηηθήο. Γειαδή, κε 

δξάζεηο πνδειαηνδξφκνπ θαη ραίξνκαη πνπ βιέπσ φηη ε Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο ηα βάδεη απηά ηα ζέκαηα, πνπ ζπλεδξίαζε, κε 

πνδειαηνδξφκνπο, κε δηακφξθσζε ηεο παξαιίαο, κε δηακφξθσζε ρψξσλ 

αλαςπρήο, κε, κε, κε. Δίλαη έλα έξγν αλαπηπμηαθφ. Λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα ην 

βάινπκε θαη απηφ θαη ηειεηψλσ κε ην θνκκάηη ην ηνπξηζηηθφ.  

 Γε βιέπσ εδψ πέξα πνπζελά ην Ακθηάξεην. Γελ ην βιέπσ εδψ. Θνηηάρηε 

λα δείηε, λνκίδσ φηη ην Ακθηάξεην πξέπεη λα είλαη πέξα απφ ην ζήκα ηνπ 

Γήκνπ, ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο απ' φηη βιέπσ πξνθξίλεηαη, πξέπεη λα είλαη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κέρξη ζηηγκήο ιέσ. Λαη, απ' φηη αθνχσ δειαδή, πξνθξίλεηαη 

κέρξη ζηηγκήο. Δίλαη θαη ν Αθηδλνο αιιά ιέσ κέρξη ζηηγκήο ην Ακθηάξεην. 

Ξξέπεη λα είλαη ην αηρκηαθφ ζεκείν ηεο αλαπηπμηαθήο καο θαη ηνπξηζηηθήο καο 

θαη εηθφλαο πνπ βγάδνπκε. Γε βιέπσ εδψ πνπζελά ζην ηερληθφ πξφγξακκα ην 

Ακθηάξεην πνπ ππάξρεη. Θαη φηαλ ιέσ Ακθηάξεην, φρη βέβαηα νη αξραηφηεηεο 

απιά θαη κφλν, αιιά ην αλαπηπμηαθφ ζηνηρείν πάλσ ζηελ ηζηνξία, ζηελ 

αξραηφηεηα .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξνζέρηε, πξνζέρηε, δε κηιάσ φηη ζην ηερληθφ πξφγξακκα 

ζα κπνχλε νη εθδειψζεηο. Νκηιψ, πξνζέρηε, πξνζέρηε, νκηιψ πσο ν Γήκνο 

ζθνπεχεη κε ηα ζπλαθή θαη έξγα ηα νπνία ζα ζπλνδεχζνπλε απηή ηελ αλάδεημε 

δειαδή ηνπ Ακθηαξείνπ, πσο ζα ην αλαδείμνπλε σο θέληξν ηνπ Γήκνπ καο. 

Ξξέπεη λα θαλεί απηφ, λα θαλεί απφ ηα έξγα ηα νπνία ζα θάλνπκε γηα λα 

αλαδείμνπκε ην Ακθηάξεην. Ρν Ακθηάξεην, απηήλ ηε ζηηγκή εγψ κέλσ, ην ζπίηη 

κνπ απφ ην Ακθηάξεην είλαη 2 ρικ. Αλ πεηο ζε θάπνηνλ άλζξσπν φηη εθεί είλαη 

έλα ηξνκεξφ ηζηνξηθφ αξραηνινγηθφ ζεκείν γηα ηελ Αηηηθή θαη γηα ηελ Διιάδα, 

δελ ην μέξεη θαλέλαο. Ξξέπεη λα ην αλαδείμνπκε. Θχξηε Γήκαξρε, ζα πξέπεη λα 

πάξεηε εζείο θαη κφλν εζείο πάλσ ζαο ηελ ππφζεζε. Κελ πεξηκέλεηε ν 

Αζελαίνο ή ν πνιηηηθφο πνπ θάλεη κηα δηνίθεζε ζηελ Αζήλα λα αλαδείμεη ην 

Ακθηάξεην. Ν θαζέλαο θάλεη φ,ηη ηνλ παίξλεη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ θαη ν θαζέλαο 

δπζηπρψο ην θνηηάεη κηθξφπλνα. Δκείο ινηπφλ εδψ πέξα πξέπεη λα δέζνπκε 

πάλσ ζην Ακθηάξεην ηελ πνιηηηθή καο. Δδψ ζην ηερηθφ πξφγξακκα βιέπσ 

πξάγκαηα ηα νπνία είλαη ρξήζηκα. Γε ιέσ φηη είλαη άρξεζηα πξάγκαηα. Νκσο 

δε βιέπσ ην ζηνηρείν ην νπνίν λα καο δηαθνξνπνηήζεη γηα λα έξζνπκε ην 2014, 

ην 2020, κεηά απφ κηα δεθαεηία λα πνχκε φηη ν Γήκνο, ν κεγάινο Γήκνο ηνπ 

Υξσπνχ, έρεη δχν, ηξία ζηνηρεία πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ. Ξνην; Νηη παίξλεηο 

απηνθίλεην θαη μεθηλάο απφ ην Σαιθνχηζη θαη παο ζην Καξαζψλα, ελνπνηείο 

δειαδή ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, φηη έρεηο ην Ακθηάξεην πνπ γίλνληαη, ην 

κεγάιν Φεζηηβάι, φηη έρεηο ηνλ κεγάιν πεξίπαην, πάκε λα θάλνπκε ηελ 

πεξαληδάδα καο θαη λα αθήζνπκε ηα ιεθηά καο ζηνλ Υξσπφ, φηη έρεηο δχν, 

ηξία ζηνηρεία.  

 Δηζη εγψ ηνπιάρηζηνλ βιέπσ ηελ αλάπηπμε, έηζη βιεπσ έλα ηερληθφ 

πξφγξακκα. Ιάβεηε ππ' φςε ζαο θαη ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο, εκείο ζα ην 

ςεθίζνπκε ην ηερληθφ πξφγξακκα πνπ θαηαζέηεηε θαη άκα λνκίδεηε φηη 
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κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη νη πξνηάζεηο νη δηθέο καο, εγψ δε ζα ηηο βάισ γηα 

λα ζαο θξίλσ ηνπ ρξφλνπ ηέηνηα επνρή φηη δελ ηα θάλαηε, εγψ ζέισ λα κπνπλε 

γηα λα είλαη δεζκεπηηθνί νη ζηφρνη νινλψλ καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ κηα 

δηαπίζησζε. Νια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φπσο θαη εζείο ζα δηαθξίλεηε, 

θαζεκεξηλά δελ ππήξρε Γήκαξρνο ή Λνκάξρεο πνπ λα κελ έθαλε έξγα. Ρν 

ζέκα είλαη γηα ηα έξγα πνπ γίλαλε ινηπφλ ην πνηνο πιήξσζε θαη ην πνηνο 

θαξπψζεθε ην έξγν. Θέισ λα ζαο θέξσ έλα παξάδεηγκα γηα λα μεθηλήζσ κε 

ηελ ηνπνζέηεζε κνπ. Σξφληα ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

έβαδε ην πεξηβφεην έξγν ηεο δηπιήο αλάπιαζεο ηεο ιεσθ. Αιεμάλδξαο - 

Βνηαληθνχ. Δθαηνκκχξηα επξψ δφζεθαλ γηα αγνξά γεο γηα λα θηηάμεη κηα ΞΑΔ, 

έλα γήπεδν θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο ππνδνκέο, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Αζήλα 

ππάξρνπλ κφλν 3 γήπεδα γηα 37 εξαζηηερληθά ζσκαηεία πνδνζθαίξνπ. Ξνηνο 

θέξδηζε ινηπφλ απ' απηφ ην έξγν; Πήκεξα κπαίλεη επηηάπεηνο ε νπζία ηεο 

πνιηηηθήο, γηαηί αλ ζέιεηε ην νπζηαζηηθφηεξν εξγαιείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

πνιηηηθή δηάζεζε, αλ ζέιεηε, ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

αιια θαη ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, είλαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην 

ηερληθφ πξφγξακκα. Φαίλεηαη θαη κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνπλ, ή κάιινλ πνπ δελ αλαθέξνπλ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, γηαηί ηα 

πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ κλεκνλίνπ. Απφ ηε κηα ππάξρεη αλππαξμία ππνδνκψλ θαη 

απφ ηελ άιιε ππάξρεη παληειήο .. Ρν είπε θαη ν θ.Γήκαξρνο άιισζηε. Φαίλεηαη 

ε νπζία ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη ε θξαηηθή δηνίθεζε πνπ αζθεί. Μέξεηε, φηη αθφκα 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα έξρεηαη εδψ πέξα ζην Γήκν ζα ειέγρεηαη κε 

ζηελφ θαη απζηεξφ ηξφπν, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη φηαλ ν Γήκνο δε ζα 
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κπνξεί λα πινπνηήζεη ηα έξγα ηα νπνία ζα έρνπλ αλαηεζεί κέζσ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα ηα επηζηξέθεη. Απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

ηερληθφ πξφγξακκα, γηα καο είλαη πνιχ καθξηά απφ ηηο αλάγθεο ηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπ θφζκνπ ηεο πεξηνρήο θαη δε καο ιέηε γηα ηα έξγα ηα νπνία ζα γίλνπλε, 

γηαηί θάπνηα απ' απηά πνπ .. ρξεκαηνδφηεζε, ζα γίλνπλε, ην πνπ ζα βξεζνχλε 

ηα ρξήκαηα, θάησ απφ πνην θαζεζηψο ζα γίλνπλε θαη ζα ζαο εμεγήζσ 

παξαθάησ. 

Γηα καο ππάξρνπλε έξγα νπζίαο πνπ κπνξνχλε λα γίλνπλε πξαγκαηηθά 

θαη λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Ξαξαδείγκαηνο ράξε, ζα 

ήηαλ δηέμνδνο κεγάιε αλ κπνξνχζακε λα βάινπκε ζήκεξα θέληξα αζιεηηζκνχ 

θαη πνιηηηζκνχ, ζηέθηα γηα ηε λενιαία, δηέμνδν γηα κηα λενιαία πνπ ζην 30% 

ηεο καζηίδεηαη απφ αλεξγία θαη ε αλεξγία, μέξεηε, θέξλεη θαη θνηλσληθή θαη 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Αλ ζέιεηε θέληξα πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ, θέληξα πνπ 

λα κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλε πγεία νιφπιεπξα. Θα κπνξνχζακε λα 

έρνπκε γηα ηελ πεξηνρή καο κέηξα αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηζεηζκηθήο 

πξνζηαζίαο. Δίκαζηε αλάκεζα ζε δχν ξήγκαηα, έλα ηεο Ξάξλεζαο θαη έλα ηεο 

Δχβνηαο θαη εδψ πέξα θάζε θνξά πνπ βξέρεη, θαηεβάδεη φιν ην βνπλφ ζηα 

ρσξηά ηεο πεξηνρήο καο. Ακα ζέιεηε κπνξνχκε λα θνπβεληηάζνπκε θαη γηα λέεο 

ππνδνκέο ζηελ παηδεία, γηαηί είλαη αιιηψο φπσο πξνβιέπεη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα λα θηηάμεηο κηα αηζνπζνχια γηα λα απαιείλεηο έλα πξφβιεκα ην 

νπνίν ήδε ππάξρεη ζε έλα ζρνιηθφ θηίξην θαη αιιηψο λα δεκηνπξγήζεηο λέεο 

ζρνιηθέο ππνδνκέο ε νπνία αλ ζέιεηε είλαη θαη δηαρξνληθή αλάγθε. Ζηαλ 

αλάγθε ηνπ ρζεο, ηνπ ζήκεξα θαη ζα είλαη θαη αλάγθε ηνπ αχξην. Γεχηεξνλ, 

απφ ηηο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη, δε καο ιέηε απφ πνπ ζα γίλεη αθαίκαμε απφ 

ηνλ θφζκν. Γειαδή δε καο ιεηε απφ ηα έξγα ηα νπνία ζα γίλεη αθαίκαμε πνπ 

πξνβιέπνληαη αληαπνδνηηθά ηέιε, ηνπηθή θνξνινγία, αιιά αθφκα δε καο ιέηε 

θαη γηα ηα ππφινηπα έξγα απφ πνπ ζα πάξεη ρξήκαηα ν πξνυπνινγηζκφο. 

Κπαίλεη θαη ην δήηεκα, φπσο είπα πξηλ, κε πνην θαζεζηψο ζα γίλνπλε.  
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 Δκείο, αθνχζηεθε ηξεηο θνξέο, θαη απφ ην Γήκαξρν θαη απφ ηνλ 

θ.Νηθνλφκνπ φηη ε θαηάζηαζε είλαη δχζθνιε, εκείο δε δερφκαζηε φηη καο έρνπλ 

βάιεη ηε ζειηά ζην ιαηκφ, φηη δελ ππάξρεη ζάιην, μέξεηε φηη δελ έρνπκε κηα θαη 

ηη λα θάλνπκε απφ εδψ θαη πέξα, φηη αλαιάβακε θακκέλε γε, ππάξρεη ην 

κλεκφλην θαη φια απηά, μέξεηε, θαη απηφ γηαηί απηή ε επηρεηξεκαηνινγία είλαη 

ςεχηηθε. Γε ζα ηελ θνπβεληηάδνπκε ζνβαξά ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

εκείο. Λα μεθαζαξίζνπκε νηη δελ απνδερφκαζηε ηα ΠΓΗΡ, ηα νπνία είλαη 

ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηα έξγα ηα νπνία ζα γίλνπλε απφ 

εδψ θαη πέξα, γηαηί ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο ηδηψηεο λα 

εθκεηαιιεχνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αγαζά θαη νη δεκφηεο λα πιεξψλνπλ 

μαλά γηα ππεξεζίεο θαη έξγα πνπ έρνπλ ήδε πιεξψζεη. Γηα ηνλ ηδηψηε ε 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ δε ζπλεπάγεηαη θέξδνο. Γελ απνδίδεη ε 

επέλδπζε πνπ έρεη θάλεη. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη ζπλεπψο θαη ε επίιπζε ηνπ. Γη' 

απηφ πνπ ιέσ ηψξα ζα ζαο θέξσ δχν παξαδείγκαηα, ην έλα κέζα ζην Γήκν 

καο. Ρν ηειεπηαίν ρηφλη πνπ έξημε, πνπ δελ ήηαλ θαη ηφζν ηξαγηθφ, είδακε φηη 

ρηιηάδεο θφζκνο έκεηλε απνθιεηζκέλνο θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο, 

επεηδή αθξηβψο ε εηαηξεία δελ πήγε λα θαζαξίζεη ην δξφκν. Γηαηί πξνθαλψο 

απνηειεί γηα ηελ εηαηξεία κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία δε ζα 

έρεη θέξδνο. Γεχηεξνλ, ζα θέξσ ην ηξαγηθφ γεγνλφο ηεο Φνπθνπζίκα, θάπνηνη 

ζα πνπλ φηη είλαη καθξηά, εγψ ζα ζαο πσ φηη είλαη πνιχ θνληά, ιφγσ φρη κφλν 

ηνπ ηξαγηθνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα φια, ζην νπνίν ηη 

ζπλέβε; Νηαλ ε εηαηξεία είλαη λα βγάιεη θέξδνο απφ έλα έξγν ην νπνίν έιαβε 

απφ ηελ Ηαπσληθή θπβέξλεζε, ην πήξε θαη έθαλε ην ππξεληθφ εξγνζηάζην. 

Νηαλ φκσο ήηαλ ζην ζεκείν λα ην ζπληεξήζεη, μέξεηε ε ζπληήξεζε δε θέξλεη 

θέξδνο, δελ ην έθαλε θαη απηφ είρε απνηέιεζκα γελέεο ησλ γελεψλ πιένλ λα 

καζηίδνληαη απν θαξθίλν απφ εδψ θαη πέξα θαη ε δσή ηνπο θαη ε πγεία ηνπο λα 

ππνβαζκίδεηαη.  
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 Γελ αληηκεησπίδνληαη, δελ αληηκεησπίδνληαη ινηπφλ ζνβαξά θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή, φπσο ε αληηζεηζκηθή πξνζηαζία, ν έιεγρνο 

δεκφζησλ θηηξίσλ θαη ζρνιείσλ, ε πξνζηαζία απφ ηηο ππξθαγηέο, 

αληηπιεκκπξηθά έξγα, απνρέηεπζε, ζρέδην πφιεο, ειεχζεξνη ρψξνη, ρψξνη 

πξαζίλνπ, φηαλ δίλνληαη βνξξά ζηα κεγάια ηδησηηθά ζπκθέξνληα κε 

αλππνιφγηζηεο δεκηέο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο δσήο καο, ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν ηεο πεξηνρήο. Δδψ ινηπφλ 

δηαθνξνπνηνχκαζηε, φπσο δηαθνξνπνηεζήθακε θαη ζηνλ πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηα δηφδηα, φπνπ θέξακε έλα ζέκα, φινη ην ςεθίζαηε, 

εκείο ην θαηαςεθίζακε. Θα πείηε πνιινί απφ ζαο φηη είλαη εχθνιν εκείο λα 

δηαθσλνχκε, φπσο είλαη θαη εχθνιν λα παίξλνπκε απνθάζεηο επρνιφγηα. Ρν 

δχζθνιν βεβαίσο είλαη λα δηαθσλείο κε ηελ πνιηηηθή απηή θαη λα ζεθψλεηο 

αλάζηεκα. Δθεί είλαη ν πνιηηηθφο ηζακπνπθάο αλ ζέιεηε ή ε πνιηηηθή καγθηά. 

Νια ηα ππφινηπα .. λα θνπβεληηάζνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα έρνπκε 

γειάθηα, λα γειάκε κεηαμχ καο, λα πεξλάκε θαιά θαη λα θιείλεη ε θάζε 

ππφζεζε έηζη φκνξθα. πάξρνπλ ηέηνηα παξαδείγκαηα επρνινγίσλ ινηπφλ θαη 

ζην ηερληθφ πξφγξακκα πνπ θέξλεη ζήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή. Ξαξαδείγκαηνο 

ράξε, πξνβιέπεηαη απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα έλα θνλδχιη 500.000 επξψ ην 

νπνίν αθνξά ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν. Θνηηάρηε, 

εκείο δελ είκαζηε εηδηθνί γηα λα θξίλνπκε αλ ηα ιεθηά απηά είλαη πνιιά ε ιίγα, 

θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε ιχζεη ην θαζε ρσξηφ, 

θάζε γεηηνληά θαη έλα ζρνιείν, ηφηε λαη, λα δψζνπκε θαη ιεθηά ζην πνχικαλ 

γηα λα κεηαθέξεη ηα παηδηά απφ θαη πξνο ην ζρνιείν. Θαη άκα ζέιεηε θαη άκα 

ρξεηάδνληαη παξαπάλσ ιεθηά, λα δψζνπκε θαη παξαπάλσ ιεθηά. Ζ νπζία φκσο 

είλαη αιινχ. Απφ εδψ θαη πέξα, απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαιακβάλεη ινηπφλ ν 

Γήκνο ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ, ηνλ βαξθάξε, ηνλ νδεγφ, πνηνο ζα ηνλ 

πιεξψλεη; Κέρξη πξφηηλνο ινηπφλ ιέγακε ε Λνκαξρία λα πιεξψλεη ην θνλδχιη 

γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν, ιεθηά πνπ 
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εξρφληνπζαλ απφ ην θξάηνο. Πήκεξα ινηπφλ απηή ηελ ππνρξέσζε ηελ 

αλαιακβάλεη ν Γήκνο. Γειαδή, ζα θαιέζνπκε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο λα πιεξψζνπλε έκκεζα δηφδηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο ζην 

ζρνιείν θαη έκκεζα δηφδηα ζα δεηήζνπκε απφ ηνπο γνλείο γηα ηα έξγα ηα νπνία 

ζα γίλνπλε βεβαίσο ην επφκελν δηάζηεκα θαη ζα πξνέξρνληαη .. κέζα απφ ηελ 

ηνπηθή θνξνινγία, ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, απφ ηε ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 Ξνιινί ζα πνχλε, εληάμεη, εχθνια ηα ιέηε απηά, αιιά ιεθηά δελ 

ππαξρνπλε. Δγψ ζα ζαο πσ φηη θαη ιεθηά ππάξρνπλε θαη ιεθηά ραξίδνληαη 

θάζε κέξα. Κε ηε ζχκθσλε .. Ν Γήκνο καο αλήθεη ζηελ ΘΔΓΘΔ. Ρα γλσξίδεη 

ινηπφλ θαη ν Γήκνο αιιά θαη νη ππφινηπνη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ θαη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη φηη κε ζχκθσλε γλψκε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΞΑΠΝΘ, ηεο 

ΛΓ θαη ηνπ ΠΛΑΠΞΗΠΚΝ, ζην Γ.Π. ηεο ΘΔΓΘΔ έγηλε δηαγξαθή 12 δηο επξψ. 

12 δηο επξψ πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ. Γειαδή γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απηά πνπ 

θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα θαη γηα ηα ιεθηά απηά ηα νπνία ραξίζαλε, πήξαλε ην 

πνζφ ησλ 1,7 δηο επξψ ην νπνίν ζα ην παξαιάβνπλ κάιηζηα θαη φινη νη Γήκνη 

ηεο Διιάδνο ζε 8 άηνθεο δφζεηο, ρσξίο λα αλνίμεη κχηε. Ρν δνπκί είλαη εδψ 

ινηπφλ. Ρα ρξήκαηα ππάξρνπλε. Ξνηνο ηα δηεθδηθεί φκσο. Γχν δξφκνη 

ππάξρνπλε, λα θέξνπκε ηδηψηεο, λα γεκίζνπκε ηελ πεξηνρή καο κε ηδηψηεο, λα 

πιεξψλνπκε κηα θαη δχν θαη δέθα θνξέο ηα έξγα πνπ έρνπκε πιεξψζεη, λα ηα 

δψζνπκε κπηη παξά ζηνπο ηδηψηεο γηα λα βγάδνπλ θέξδε. Δδψ δηαιέγνπκε θαη 

παίξλνπκε θαη εθεί είλαη ε πνιηηηθή απφθαζε πνπ παίξλεηαη θαη ζήκεξα θαη 

ζπλέρεηα ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη παληνχ. Ρα επρνιφγηα είπακε, ηα 

βιέπνπκε μαλά. Δθηφο απφ ηα ζρνιηθά θηίξηα ηα νπνία ρξεκαηνδνηεί ν ΝΠΘ, 

φιεο νη κειεηεο έξρνληαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ηδίνη πφξνη ηη ζεκαίλνπλ; 

Ρνπηθή θνξνινγία θαη αληαπνδνηηθφηεηα. Γηα ηα ππφινηπα έξγα δε καο δίλεηε 

ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη πσο ζα κεζνδεχζεηε ηελ πινπνίεζε ηνπο. Αλ 
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εκπιέθνληαη εξγνιάβνη ή ηδηψηεο κέζσ ΠΓΗΡ θαη απφ ηνπο ηδίνπο πφξνπο 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη πνιιά απφ ηα έξγα ηα νπνία είλαη ζε εμέιημε.  

 Ρν είπακε εδψ πεξα κεηαμχ ζνβαξνχ θαη αζηείνπ ην φηη ιεθηά 

ππάξρνπλε. Ινηπφλ, θαίλεηαη θαη απφ ην ίδην ην ηερληθφ πξφγξακκα, ρσξίο λα 

έρνπκε θνπβεληηάζεη αθφκα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε δηάζεζε ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο, φηη απνδέρεηαη ηε ινγηθή, πξνθαλψο γηαηί .. πνιιά έξγα ζχκπξαμε 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο θαη είλαη ζαλ λα ιέκε ζήκεξα απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα, 

ζηνλ θφζκν, φηη ιεθηά ππάξρνπλ θαη βεβαίσο ππάξρνπλ θαη λα ηνλ θαιέζνπκε 

εκείο αχξην λα πιεξψζνπλε ιεθηά ηα νπνία έρεη ζηελ ηζέπε ηνπ. Δπραξηζηψ 

πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα 

πσ φηη απέλαληη ζην ηερληθφ πξφγξακκα πνπ θέξλεηε, είκαη ζεηηθή θαη ζα ην 

ςεθίζνπκε. Απηφ πνπ πξέπεη φκσο λα επηζεκάλσ είλαη φηη ππαξρεη κηα 

πξνρεηξφηεηα θαη ε πξνρεηξφηεηα πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αλ ην είρακε 

ςεθίζεη απηφ, ηελ Ξαξαζθεπή, γηαηί καο είραηε δψζεη έλα άιιν ζρέδην, πνπ 

ηψξα είλαη δηαθνξεηηθφ, ζα είρακε ςεθίζεη εθείλν ηελ Ξαξαζθεπή. Γειαδή ζα 

θάλακε ηξνπνπνίεζε γηα λα βάινπκε θάπνηα έξγα. Λνκίδσ φηη θάπνηα έηζη 

κεγαιχηεξε αο πνχκε ζνβαξφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα έπξεπε λα ππάξρεη. Ρψξα, ε απφςε κνπ είλαη φηη έλα ηερληθν 

πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη δηεθδηθεηηθφ. Πίγνπξα, ην επηζήκαλαλ θαη νη άιινη, 

έηζη,  νκηιεηέο πξνεγνπκέλσο, είλαη έλα πξφγξακκα θαζαξά δηαρεηξηζηηθφ, έλα 

ηερληθφ πξφγξακκα δηαρεηξηζηηθφ, κε πνιχ έηζη δεηιά βήκαηα θαη κε πνιχ 

ζπληεξεηηθφ ηξφπν αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ. Θα δερηψ φηη ππάξρεη 

απεηξία, φηη αο πνχκε αθφκε φπσο είπε θαη ν θ.Θαξίλνο δελ μέξνπκε ηη ζα 

πξνθχςεη, ζα ην δνχκε ζηνλ 1ν ρξφλν, σζηφζν φκσο, θνηηάμηε, απηή ε 
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Γεκνηηθή Αξρή ζα έρεη δσή, έρεη αθφκε 3 ρξφληα δσή, ινηπφλ, αλ δελ κπνχλε 

ηψξα ηα έξγα, αλ δελ ηα βάινπκε ηψξα ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη αλ δελ 

παιέςνπκε απφ ησξα λα γίλνληαη ηα έξγα, δε ζα πξνιάβνπκε λα θάλνπκε 

ηίπνηα. Θαη αλ ζέινπκε λα θάλνπκε, ζα πξέπεη λα ηα εληάμνπκε ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα, λα ηα βάινπκε δηεθδηθεηηθά, λα ηα βάινπκε ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ έρεη ν ηφπνο θαη αο κελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηήλ ηε ζηηγκή 

λα ηα ρξεκαηνδνηήζνπκε. Νπσο είραηε πεη θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, 

βάδνληαο 1 επξψ ελδεηθηηθά κφλν λα ππάξρνπλ ζαλ ηίηινη. Απηφ, γηα λα 

δείρλνπκε ηελ αλάγθε πνπ ρξεηάδεηαη, πνπ ππάξρεη, γηα λα γίλνπλ απηά ηα 

έξγα.  

 Θαη κ' απηήλ ινηπφλ ηελ άπνςε, ζεσξψ φηη θάπνηα απ' απηά βέβαηα ηα 

ζπκπεξηιάβαηε θαη ζα ήζεια, έηζη, λα θάλσ κεξηθέο παξαηεξήζεηο θαη λα θάλσ 

θαη κεξηθέο εξσηήζεηο ηαπηφρξνλα. Βέβαηα θαη εγψ ζα επηζεκάλσ απηφ πνπ 

εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, φηη δελ έγηλαλ ζπλειεχζεηο ζηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα 

αλά πεξηνρή θαη εθεί λα πάξεηε απηφ αο πνπκε ην θαηαζηάιαγκα ησλ απφςεσλ 

ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ θαη φρη κφλν, αιιά θαη ηνπ θφζκνπ γηα ην ηη έξγα 

έρεη αλάγθε ν ηφπνο. Δηζη; Δγψ ζα πσ κεξηθά πξάγκαηα θαηά ηελ άπνςε κνπ 

θαη αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ηα δερηείηε βάδνληαο 1 επξψ ζαλ πνζφλ. Ινηπφλ, 

ζέισ λα ξσηήζσ, λα θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο θαη' αξρήλ, ην έξγν ζηε ζει. 5, 

"Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Θνηλφηεηαο Καιαθάζαο", 350.000, 6.4.2011, 

εθθξεκνχλ ΞΝΔ ιέηε 600.000. Απηφ δελ ππήξρε ζηελ πξνεγνχκελε. Θα ήζεια 

έηζη λα κνπ εμεγήζεηε γηαηί ππάξρεη ηψξα θαη ηη αθξηβψο είλαη. Πηε ζει. 7 

"Θαηαζθεπή νδνπνηίαο Ππθακήλνπ", αξηζκ. κειέηεο 56/2010, 566.000 θαη ιέεη 

Ρνθνρξενιπηηθφ δάλεην, 400.000 θιπ. θαη ην ππφινηπν ΠΑΡΑ πξψηνο 

ινγαξηαζκφο .. θαη φριεζε δηαθνπήο εξγαζηψλ απφ ηνλ εξγνιάβν. Αλ κπνξείηε 

λα καο απαληήζεηε ηη ζεκαίλεη απηφ, θαιφ ζα είλαη λα ην μέξακε. Ινηπφλ, απηφ 

αθνξά ηα ζπλερηδφκελα έξγα πνπ ιέσ. Πηε ζει.11, ε "Κειέηε αλάπιαζεο θαη 

επέθηαζεο ΘΑΞΖ ηεο Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ", πξφθεηηαη γηα ηεο Καξκαξά 
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θαληάδνκαη. Δηζη; Δθθξεκεί έγθξηζε ΑΞΔ ιέηε, ε αλάζεζε έγηλε κε ηνλ ηάδε, 

ππάξρνπλ αλεμφθιεηνη ινγαξηαζκνί. Δρεη πξνρσξήζεη απηφ; Δρεη γίλεη δειαδή 

ε κειέηε; Θαη αλ πιεξσζεί έλα κέξνο, αλ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε. Ινηπφλ, 

ζηε ζει. 14, 4.700.000 πξφθεηηαη γηα ην έξγν "Αλαβάζκηζε εμσηεξηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο". Πε πνην ζηάδην είλαη απηή ε ηζηνξία. Νπσο επίζεο, ζηνλ ίδην, ζηελ 

ίδηα ζει. ε "Αλάπιαζε θαη επέθηαζε ΘΑΞΖ Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ", 

400.000.  

 Ινηπφλ, θαη πάσ ηψξα ζηα λέα έξγα. Ινηπφλ, ζα έιεγα, ζα ήζεια ζηελ 

θαζαξηφηεηα πνπ έρεηε βάιεη κηα ζεηξά πξάγκαηα, λα πξνζζέζνπκε "Κειέηε 

γηα ιεηηνπξγία ΘΓΑ, Θέληξν Γηαινγήο Αλαθπθισζίκσλ ιηθψλ θαη Κνλάδαο 

Θνκπνζηνπνίεζεο". Ξξνθαλψο ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη έλα 

πξφβιεκα πνπ καο απαζρνιεί θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε ηψξα πνπ 

είκαζηε έλαο κεγάινο Γήκνο λα θηηάμνπκε κηα κνλάδα αλαθχθισζεο θαη κηα 

κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο, ε νπνία είλαη εχθνιν λα γίλεη θαη ελλνψ λα ην 

παιέςνπκε λα εληαρζνχκε ζηα πξνγξάκκαηα, φπσο επίζεο θαη ζηαζκφ 

κεηαθφξησζεο. Γελ ηνλ έρεηε βάιεη. Θαιφ ζα είλαη λα βάινπκε θαη ην ζηαζκφ 

κεηαθφξησζεο. Πηελ ίδηα θαηεγνξία λα πξνζζέζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θιηκαθίνπ ππξφζβεζεο. Γελ ην βάιαηε γηαηί εηπψζεθε ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο θαη επίζεο αλ θαη ην είδα παξαθάησ, ζα έιεγα εθεί πνπ ιέηε 

πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, λα βάινπκε θαη πξνκήζεηα θάδσλ 

θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηα νηθηαθά λνηθνθπξηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη ην ίδην. Λα παξαγγείιεη ν Γήκνο θαη λα ηα κνηξάζεη. 

Μέξεηε πφζν ζα κεησζεί ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ απ' απηφ; Ινηπφλ, ζηε ζει. 

3, ζηα λέα έξγα κηιάσ, ην έξγν 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλα πνζά πνπ είλαη γηα "Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο ζην 

Απινηφπη", "Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο Θνηλφηεηεο Θαπαλδξηηίνπ, 
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Θνηλφηεηαο Ξνιπδελδξίνπ θαη αληηθαηάζηαζε ακηαληνζσιήλσλ θαη 

νινθιήξσζε δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο παξαιίαο Καξθνπνχινπ", γηαηί είλαη αξθεηά 

κεγάια πνζά, είλαη πξνηάζεηο γηα ΔΠΞΑ απηά, έρεηε βάιεη φκσο ην πνζφλ, αλ 

κπνξείηε λα καο πείηε ζε ηη ζηάδην είλαη απηά θαη πνπ βξίζθνληαη. Ινηπφλ, ζηε 

ζει. 5, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε. Θα έιεγα λα 

πξνζζέζνπκε ηελ πδξαπιηθή κειέηε γηα ηε Ληθνιάνπ Ξαξνχζε, γηαηί εδψ 

ππάξρεη έλα πξφβιεκα πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ πεξηνρή, ιφγσ ηεο 

αλφδνπ ηεο ιεσθ. Σαιθνπηζίνπ θαη εγθισβίδνληαη ηα λέξα κέζα ζην θνκκάηη 

απηφ κεηαμχ Ξαξνχζε θαη ιεσθ. Σαιθνπηζίνπ. Δπεηδή ην .. ν θφζκνο, θαιφ ζα 

είλαη λα πξνβιέςνπκε πδξαπιηθή κειέηε γηα ηε Ληθνιάνπ Ξαξνχζε. Πηε ζει. 7 

πνπ κηιάκε, πνπ έρνπκε ειεθηξνθσηηζκνχο, ιακπηήξεο θιπ., θαιφ ζα είλαη 

ζηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ λα βάινπκε θσηνβνιηατθψλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, φρη γεληθψο θσηνβνιηατθά πνπ ην 

ιέηε παξαθάησ. Πηε ζει. 9 πνπ έρνπκε ηα ειεθηξνληθά θαη ηα - λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα πξνβιέςνπκε ηελ θαηαζθεπή επξπδσληθνχ δηθηχνπ, δηθηχνπ internet 

ζε φιε ηελ πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπν κπνξνχκε. Λνκίδσ 

είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Λα ην βάινπκε ηνπιάρηζηνλ ζαλ ζηφρν. 

Πηε ζει. 11, πξηλ απφ ην Γεκνηηθφ Λεθξνηαθείν, πνπ κηιάηε γηα ηηο πιαηείεο, 

θήπνπο θαη .. ζα έιεγα λα πξνζηεζεί ε δηακφξθσζε πξνζσξηλνχ θαηαθπγίνπ 

γηα αδέζπνηα δψα. Ρν έρεηε ππνζρεζεί θ.Γήκαξρε, θαιφ ζα είλαη λα ην βάιεηε, 

είλαη θαη ππνρξεσηηθφ απφ ην Λφκν, λαη, ζσζηά ην είπεο.  

 Ινηπφλ, ζηε ζει. 13 ππάξρεη έλα θνλδχιη ζην 17, δηάλνημε, θαηαζθεπή 

θαη ζπληήξεζε νδψλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο. Νηαλ ξψηεζα, κνπ είπαηε φηη 

πξφθεηηαη γηα ηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν. Δγψ ζα ζαο έιεγα φηη είλαη πνιχ κηθξφ ην 

πνζφλ απηφ γηαηί εδψ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ην ζρέδην πφιεο θαη λα 

δηαλνηρζνχλε νη δξφκνη ζηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν θαη λα γίλνπλ θαη νη πιαηείεο θαη 

φινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην. Απηφο ν νηθηζκφο 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη παξακείλεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη, εηζπξάηηνληαη 
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ηα ρξήκαηα απφ ηηο εηζθνξέο ηεο έληαμεο ζην ζρέδην πφιεο απφ απηνχο πνπ 

πνπιάλε ή πνπ ηέινο πάλησλ ρηίδνπλε, νηηδήπνηε, βγάδνπλ άδεηεο, ηα νπνία 

ρξήκαηα πάλε κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ πάλε γηα λα γίλνπλ ηα έξγα ζ' 

απηήλ ηελ πεξηνρή θαη απηφ είλαη έλα δήηεκα, γηαηί ν θάζε ηδηψηεο κεηά φηαλ 

ζέιεη λα πάεη λα ρηίζεη, λα βγάιεη άδεηα, πιεξψλεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ γηα λα 

θάλεη δηάλνημε δξφκσλ. Θαη απηφ είλαη έλα δήηεκα. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην 

βάιεηε κε έλα πην απμεκέλν πνζφλ. Γε λνκίδσ φηη θηάλεη 73.000. Γεκνηηθή 

Ππγθνηλσλία κε αληαπφθξηζε ηε Πθελδάιε. Λνκίδσ πξέπεη λα κπεη θαη απηφ ζ' 

απηφ ην θνκκάηη, ζ' απηήλ ηελ ελφηεηα. Ρέινο .. Ρη ηέινο, ερσ θαη άιια. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξέππα, εγψ έρσ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη αλ έρεηε θαη 

εζείο, λα ηηο πείηε. Ινηπφλ, ζηε ζει. 20, ζηελ "Θαηαζθεπή πάξθηλγθ, δεκνηηθνχ 

πάξθηλγθ", ζεσξψ φηη εθεί έρεηε βάιεη θαη ην πάξθηλγθ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ πνπ 

είλαη κπξνζηά ζην Δηξελνδηθείν. Λνκίδσ φηη ην έρεηε πξνβιέςεη. Ξξνθαλψο 

κηιάηε θαη γη' απηφ. Δηζη δελ είλαη; Γηα ην πάξθηλγθ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Πην 

14.12. "Αλαπιάζεηο ρψξσλ εμσθθιεζίσλ", εθεί εγψ ζα ήζεια λα πξνζζέζεηε 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Βπδαληηλνχ Λανχ ηεο Θνίκεζεο Θενηφθνπ ζηνλ Υξσπφ, ην 

νπνίν δελ πξφιαβε ε Λνκαξρία λα ην θάλεη. Ρν είρακε βάιεη έλα δήηεκα εθεί. 

Θαιφ ζα είλαη ινηπφλ εθεί λα απμήζεηε ην πνζφλ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αμηνπνίεζε, λα γίλεη κειέηε αλαζηήισζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Βπδαληηλνχ 

Λανχ φηη είλαη έλα εμαηξεηηθφ κλεκείν θαη πξέπεη λα ην ζπληεξήζνπκε. Θαη 

ηέινο, νη πξνηάζεηο ζην ηέινο ζηα δηάθνξα έξγα, ζα ήζεια λα πξνζζέζεηε ηελ 

έθδνζε ιανγξαθηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κειεηψλ, βηβιίσλ δειαδή ηα νπνία 

γξάθνπλ ζπκπαηξηψηεο καο απφ ηελ πεξηνρή. Δίλαη ν θ.Γθηθάθεο πνπ γξάθεη 

πνιχ ζπρλά, φπσο είλαη ν θ.Ζιηάδεο ν νπνίνο έρεη γξάςεη κηα θαηαπιεηηθή 

κειέηε γηα ηελ Κηθξά Αζία θαη ηνπο Ξαιαηηαλνχο θαη φιε απηή ηελ ηζηνξία πνπ 

θέξλνπλ απφ εθείλεο ηηο παηξίδεο νη πξφζθπγεο θαη θαιφ ζα είλαη λα είλαη 
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κηθξφ ην πνζφ, λα ην αλαιάβεη ν Γήκνο λα ην εθδψζεη θαη λα ην κνηξάδεη 

δσξεάλ ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν Ξνιπρξφλεο, λαη, ηνλ μέραζα ηνλ Ξνιπρξφλε. Ινηπφλ, επίζεο, 

ίδξπζε Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. Δίλαη ληξνπή καο ζε φιε απηή ηελ ηεξάζηηα 

πεξηνρή λα κελ έρνπκε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπκε ηέηνηεο αο πνχκε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηα παηδηά καο. Γελ έρνπκε βάιεη πνπζελά ηε ζπληήξεζε θαη 

ηελ αμηνπνίεζε, ηε ζπληήξεζε κάιινλ ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ. Δρνπκε θαη 

Γεκνηηθά Ηαηξεία. Γελ ηα έρεηε βάιεη πνπζελά. Θα ήζεια επίζεο λα πξνζηεζεί 

ε δηεθδίθεζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ρψξσλ. Ρν θηίξην πνηαλνχ είλαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη. Αλ θάλσ ιάζνο, ην παίξλσ πίζσ. Ινηπφλ, δηεθδίθεζε θαη 

δηακφξθσζε ηνπ ρσξνπ ηεο αεξνπνξίαο. Ν ρψξνο αεξνπνξίαο είλαη έλαο ρψξνο 

πνπ δελ έρεη θαζφινπ αμηνπνηεζεί, βξίζθεηαη ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε απφ 

άπνςε ζπγθέληξσζεο άρξεζησλ πιηθψλ θαη αλ πάξνπκε θσηηά ζα θάνπκε φινη 

απφ εθεί πάλσ. Θαιφ ζα είλαη λα θάλνπκε, λα πξνζθχγνπκε, πνην είλαη, ζην 

πνπξγείν - λα ην αμηνπνηήζνπκε, δε ιέκε λα ην αγνξάζνπκε, λα ην θάλνπκε 

έλα σξαίν πάξθν, λα ην ζπληεξήζνπκε θαη λα κπνξνχκε λα ην 

ρξεζηκνπνηνχκε. Ινηπφλ, επίζεο έλα άιιν ζέκα πνπ βάδσ είλαη ην Ξνιηηηζηηθφ 

Θέληξν Θαιάκνπ. Δίλαη απηφ ην πξψελ ιηνηξίβη πνπ ην έρεη πάξεη ν Γήκνο, ην 

νπνίν είλαη ζηε κνίξα ηνπ. Απηφ άκα ην αθήζνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνπ είλαη;  
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Α, εληάμεη, γηαηί απηφ ζα πεζεη άκα ην αθήζνπκε. Ινηπφλ, απηέο 

ηηο πξνηάζεηο θάλσ. Αλ λνκίδεηε φηη κπνξνχλ λα κπνπλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

έζησ θαη κε 1 επξψ ελδεηθηηθά, λνκίδσ φηη ζα βνεζήζεη, έηζη, ηε γεληθφηεξε 

δηεθδηθεηηθή, ην δηεθδηθεηηθφ, έηζη, ηερληθφ πξφγξακκα πνπ θηηάρλνπκε. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ν θ.Ονχζζεο έρεη ην ιφγν.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ηερληθφ 

πξφγξακκα είλαη ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, ην ηη έξγν ζα 

θαηαζθεπαζηεί κέζα ζην 2011, φιε απηή ηε ρξνληά. Κεηά απφ απηά ηα ρξφληα 

ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη απηφ ην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη' εκέ είλαη πνιχ θησρφ γηα έλαλ Γήκν "Θαιιηθξαηηθφ", ην Γήκν 

Υξσπνχ. Ρη θάλεηε κε απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα. Ρν κφλν πνπ γίλεηαη κ' 

απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη ε απνπεξάησζε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλε ήδε 

μεθηλήζεη θαη έρνπλ δηαθνπεί ιφγσ ηνπ κε νξηζκνχ επηβιέπνληνο, είλαη ηα έξγα 

ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί θαη δελ έρνπλε δεκνπξαηεζεί, έρνπλ νξηζηηθή έληαμε 

απφ ην ΔΠΞΑ, απφ ην ΞΔΞ, απφ νπνπδήπνηε άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο .. θαη είλαη 

θαη ε δηαρείξηζε φιεο ηεο ρξνληάο, κηα δηαρείξηζε. Νζνλ αθνξά ην Ππθάκελν, 

βιέπσ φηη ην κφλν έξγν πνπ έρνπκε είλαη ε δηακφξθσζε ηεο θεληξηθήο 

πιαηείαο. Γειαδή, απηφ ηη ζήκαηλε; Αλ δελ ππήξρε ν "Θαιιηθξαηεο", ν 

Ξξφεδξνο πνπ ζα ήηαλε απηή ηελ πεξίνδν εθεί, ζα είρε κφλν έλα έξγν ζην 

ηερληθφ ηνπ πξφγξακκα. .. ην ηερληθφ πξφγξακκα ζα ήηαλ κφλν ε θεληξηθή 

πιαηεία.       

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ παξαδνρή ζαο. Γελ είλαη 

δπλαηφλ Γήκαξρε ε Γηνίθεζε ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ λα κελ έρεη λα 

πξνηείλεη έξγα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δηζη είλαη. Πε επραξηζηψ πνιχ πνπ ην παξαδέρεζαη. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Αθήζηε λα ην θξίλνπλε νη πνιίηεο ηνπ Ππθακήλνπ πνπ κε ηίκεζαλ 

κε ην 73%. Ινηπφλ, φπνπ ζηεθφζαζηαλ, φπνπ βξηζθφζαζηαλ ζηελ πξνεθινγηθή 

πεξίνδν, αλαθέξαηε φηη ζε θάζε πεξηνρή ζα θάλαηε θαη θάπνηα έξγα. Θπκάκαη, 

γηαηί ζαο άθνπζα κφλν ζην Ππθάκελν, πξνηείλαηε φηη ζα θάλαηε θαη Θιεηζηφ 

Γπκλαζηήξην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Ιάζνο; (γέιην) Ρέινο πάλησλ, εγψ ην ζπκάκαη γηαηί γέιαζα. Γη' 

απηφ ην ζπκάκαη. Ρέινο πάλησλ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, άκα ην έρεηο, ζα πεηο φηη .. ζα αθνχζεηο ηα ιφγηα ζνπ πνπ 

ζα ιέλε φηη ζα θάλνπκε Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ζην Ππθάκελν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ήηαλ ηα 12 πξνεγνχκελα ρξφληα. Ρέινο πάλησλ, εγψ ζα 

ζπκθσλήζσ κε ηνλ Θσζηα ην Ιίηζα ν νπνίνο ηη είπε; Νηη νη πξνκήζεηεο δελ 

επηβάιιεηαη λα κπνπλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Θαη' εκέ είλαη πεξηηηέο. Νη 

πξνκήζεηεο κπαίλνπλ κφλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, έηζη; Θα ζπκθσλήζσ επίζεο 

ζην φηη ζα πξέπεη λα ην πάξνπκε ην έξγν έλα έλα. Γηαηί αλ ην ηερληθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν ζα ςεθίζνπκε ζήκεξα είλαη κε θαηαηκήζεηο ζα καο 

γπξίζεη πίζσ. Λα είζηε ζίγνπξνη γη' απηφ. Αλ ην έξγν είλαη κε θαηαηκήζεηο, ηηο 
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νπνίεο έρσ εληνπίζεη θαη εγψ δχν, ηξεηο, ζα γπξίζεη πίζσ. Απηφ ιέκε, λα εδψ, 

σξαία. Δγψ απηφ πνπ ζα πσ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Θα πξέπεη θάπνηνο λα αλαγλψζεη ην ηερληθφ πξνγξακκα θαη λα 

ηνπ πνχκε ην πνπ είλαη νη θαηαηκήζεηο θαη ζέινπκε λα καο αθνχζεηε Γήκαξρε. 

Εεηάηε ζπλαίλεζε απφ ην Γήκν απηφ. Θα ηελ έρεηε, αιιά πξέπεη λα καο 

αθνχηε. Ινηπφλ, εγψ απηφ πνπ έρσ εληνπίζεη φζνλ αθνξά κηα κειέηε πνπ έρσ 

θάλεη, αιιά δπζηπρψο ηψξα κνπ ηα ράιαζε ν Ξξφεδξνο, κνπ έδσζε άιιν 

ηερληθφ πξφγξακκα, ζα πξνζπαζήζσ λα κε ζαο θνπξάζσ. Νζνλ αθνξά ηα 

ζπλερηδφκελα έξγα, ην πξψην, φζνλ αθνξά ηε δαπάλε, ιέηε γηα 125.000 επξψ. 

Γελ πθίζηαηαη απηή ε ηηκή, απηφ ην πνζφ. Δίλαη 89.109,34. Ξαξαθαιψ λα 

δηνξζσζεί. Πην πξψην έξγν, ζειίδα 1ε, 1ε ζειίδα, ζηα ζπλερηδφκελα έξγα. 

Ξξψην πξψην θαη ζην Ππθάκελν. Κεγάιε καο ηηκή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, φρη, απηά είλαη ζπλερηδφκελα, απηά είλαη ζπλερηδφκελα. Ινηπφλ, 

έλα δεχηεξν ζπλερηδφκελν έξγν Βαγγέιε είλαη ε αμηνπνίεζε .. γεψηξεζε ζηε 

ζέζε Αγ.Διενχζα. Δρεη γίλεη ην έξγν, έρεη αλνηρηεί ε γεψηξεζε, έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ν αγσγφο πνπ πάεη ζηε δεμακελή θαη ην κφλν πνπ κέλεη, είλαη ε 

ειεθηξνδφηεζε. Δρνπλ κπεη ηα κπνχζηεξ, είλαη θνκπιέ, πάεη ην ξεχκα θαη 

ιεηηνπξγεί. Ρν λεξφ είλαη θαηάιιειν, έρεη ειεγρζεί ζην Γεληθφ Σεκείν ηνπ 

Θξάηνπο, είλαη πάξα πνιχ θαιφ, θαιχηεξν θαη απν ηεο Καπξνζνπβάιαο φζνλ 

αθνξά ηε ζθιεξφηεηα. Γηαηί δελ ππάξρεη ππεξθαηαλάισζε αθφκα ζ' απηφ. 

Δίλαη κηα γεψηξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ην θαινθαίξη, πξνηείλσ λα γίλεη 

ζχληνκα. Κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

72 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, φρη. Νιν ην έξγν ήηαλε ζε δχν ζηάδηα. Ρν πξψην ζηάδην 

ήηαλε ε αλφξπμε, βγήθε ε άδεηα γηα ηελ αλφξπμε ηεο .. γεψηξεζεο, γηαηί δελ 

κπνξεί λα ζνπ δψζεη ηελ αμηνπνίεζε γηαηί αλ δελ έρεηο λεξφ, γηα πνην ιφγν λα 

ζνπ δψζεη αμηνπνίεζε. Ρν δεχηεξν ζηάδην ήηαλε ε αμηνπνίεζε ηεο .. 

γεψηξεζεο, έρεη αμηνπνηεζεί, έρεη κπεη ν αγσγφο γηα λα κεηαθέξνπκε ην λεξφ, 

ην κφλν πνπ κέλεη, είλαη ε ειεθηξνδφηεζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Απφ ην θάθειν ηνπ έξγνπ. Νρη, απφ ην θάθειν ηνπ έξγνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δζχ ηη πξέπεη λα θάλεηο. Θαη' εκέ, γηα λα καο έξζεη πην εχθνινο, πην 

.. κε ιηγφηεξα ρξήκαηα ζηε ΓΔΖ, λα θάλεηο επέθηαζε Θνηλνηηθνχ θσηηζκνχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Πην ιέσ ηψξα ξε Βαγγέιε. Κε ζπγρσξείο πνιχ, ήκνπλ, ήκνπλ 

πξψελ Ξξφεδξνο θαη πνηέ δε κε πήξεο έλα ηειέθσλν, λα κνπ πεηο, έια εδσ ξε 

Θσκά .. Νρη, φρη. Λαη, κφλν γη' απηφ. Δια εδψ ξε Θσκά, ηη εθθξεκφηεηεο 

ππάξρνπλ ζηα έξγα ζνπ; Γελ .. Λαη, αιιά δε κε θάιεζεο ζην γξαθείν ζνπ 

Βαγγέιε. Ππγλψκε, δε κε θάιεζεο ζην γξαθείν ζνπ. Λα κνπ πεηο, ηη 

εθθξεκφηεηεο ππαξρνπλ ζηα έξγα. Δηζη δελ είλαη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη, πξνρσξήζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρέινο πάλησλ, ηέινο πάλησλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα απνξία κφλν κνπ γελλήζεθε, αλ επηηξέπεηε, είπαηε γηα ηε 

ζθιεξφηεηα. Γηα ηα βαξέα κέηαιια ηη γίλεηαη ζηε γεψηξεζε;  

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη πνιχ θαζαξφ ην λεξφ Ξξφεδξε. Δρσ, έρσ θαη ηελ αλάιπζε 

κέζα ζην θάθειν. Δρσ θαη ηελ αλάιπζε κέζα ζην θάθειν ηνπ έξγνπ. Ινηπφλ, 
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φζνλ αθνξά - Βαγγέιε, ζέισ λα ην ζεκεηψζεηο ηελ αμηνπνίεζε, έηζη; .. Ρελ 

ειεθηξνδφηεζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία, σξαία. Ινηπφλ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. φηη κε ην Γξακαηέα ζνπ, ζπγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ θηφιαο, κε 

ην Γξακκαηέα ζνπ, έθεξε ηα έξγα, ηνπ δήηεζα φ,ηη ρξεηάδεηαη, ηνπ δήηεζα απφ 

ηα πξψηα πξάγκαηα, ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ πνπ ηνλ έρεηο ηειεηψζεη θαη ηη άιια 

ππαξρνπλε, δε κνπ είπε ηίπνηα ηέηνην.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γε θηαίσ εγψ γη' απηφ, κε ζπγρσξείο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα νχηε θαη εγψ θηαίσ, απηφ ζέισ λα ζνπ πσ. Γηα θάηη .. Δγψ ζα 

ην πεξίκελα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηα ην κφλν πνπ ζνπ δίλσ επζχλεο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζα ην πεξίκελα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: .. είλαη γηαηί φηαλ ήξζε ν Γήκαξρνο θαη ελεκεξψζεθε ζην γξαθείν 

κνπ, ηνπ ηα είπα απηά θαη είπα φηη φπνηε ρξεηαζηείηε, νηηδήπνηε ρξεηαζηείηε 

γηα ην Ππθάκελν, είκαη εδψ λα ζαο ελεκεξψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε. Θχξηε Ζιηάζθν, ζεκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο, κεηά 

.. Λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία γηαηί αξγνχλε πνιχ νη νκηιεηέο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγλψκε Ξξφεδξε, ζπγλψκε, ζπγλψκε, εγψ ζα πεξίκελα απφ 

νπνηνλδήπνηε Ξξφεδξν ή Γήκαξρν πξψελ, γηα θάπνην πνπ ελδερνκέλσο ζα 

κπνξνχζε λα καο δηαθχγεη, λα καο ην εληνπίζεη. Γηαηί φπσο μέξεηε πνιχ θαιά 

εζείο θαιχηεξα απφ καο νη ππάιιεινη ζαο θάλνπλ ιίγν απ' φια. Γελ ήηαλε 

πξντζηάκελνη Ρερληθψλ πεξεζηψλ, νχηε είραηε Ρερληθέο πεξεζίεο γηα λα είλαη 

γλσζηεο απφιπηα ηεο θαηάζηαζεο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γη' απηφ θαη εγψ πεξίκελα λα κε θαιέζεηο. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ινηπφλ ιέσ, φηη ζα έπξεπε εζείο αλ είραηε θάηη ζε εμέιημε, 

είηε φζνλ αθνξα κειέηε, είηε θάπνην θνκκάηη ελφο έξγνπ πνπ είρε 

απνπεξαησζεί φπσο είλαη απηφ, λα ππήξρε κηα φριεζε, φπσο έρνπλε θάλεη 

θάπνηνη άιινη, έλαο κάιινλ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρέινο πάλησλ. Δγψ, απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε ζην πξφγξακκα θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, ζην πξφγξακκα. Απηφ πνπ ιέσ κφλν, είλαη φηη φ,ηη ρξεηαζηείο 

είκαη εδψ λα ζε ελεκεξψζσ. Γηαηί δχζθνια, δχζθνια ζα βξεηο ελεκέξσζε απφ 

αιινχ, έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην πξφγξακκα, ζην πξφγξακκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, ζην πξφγξακκα. Νζνλ αθνξά ηα λέα έξγα, ζηελ 

Θαζαξηφηεηα, ζην 2.12., "Κίζζσζε θάδσλ γηα νγθψδε αληηθείκελα". Γηαηί; Γελ 

ερνπκε θάδνπο απφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάηζε, κε βηάδεζαη Θψζηα, ζε παξαθαιψ. Ινηπφλ, ην ζεσξψ 

πεξηηηφ. Ρν 2.13., "Κίζζσζε πιπληεξίνπ νρήκαηνο γηα πιχζε θάδσλ". 

Γήκαξρε, δε ρξεηάδεηαη. Γηα πνην ιφγν λα ην βάινπκε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Α, γηαηί ην έρεηο ζην ηερληθφ πξφγξακκα, γη' απηφ ζην ιέσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θσκά, ην ζπδεηήζακε ζήκεξα κε ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ηνπο 

ην είπα θαη εγψ θαη απηφ πνπ κνπ είπαλε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δζχ είζαη ε Ρερληθή πεξεζία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε ηνπο κεραληθνχο ιέσ. Θαη κνπ είπαλε φηη έρνπκε, φλησο ην 

έρνπκε απηφ ην κεράλεκα, ην είρακε πάξεη ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί πνηε θαη επεηδή ν φγθνο ίζσο είλαη πνιχ κεγάινο, βάιακε 
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ελδεηθηηθά έλαλ θσδηθφ ξε παηδηά. Γειαδή, αλ δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη απηφ 

ην .. δελ κπνξνχκε λα κηζζψζνπκε άιια 10 κεξνθάκαηα λα θάλεη ζηα Θηνχξθα 

θαη ζηνλ Απιψλα; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θακία. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρεη πιχλεη πνηέ, λαη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θακία. Ρη είλαη απηφ, πνην είλαη ην ζθεπηηθφ ζνπ ..; 

ΟΝΠΠΖΠ: πάξρεη ην κεράλεκα, ππάξρεη ην κεράλεκα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρεηο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα έλα κεράλεκα πνπ δελ έρεη 

δνπιεςεη πνηέ; Ππγθξηηηθφ ζηνηρείν ππάξρεη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, κε δηαθφπηνπλε. Ρν έρεηο αληηιεθζεί; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αο θάλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ν θ.Ονχζζεο θαη 

ζεκεηψζηε λα απαληήζεηε κεηά. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, γηα λα πξνρσξήζνπκε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε κνπ αξέζεη ε εηξσλία .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηα ηελ Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ ζα κηιάκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νπζία, νπζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, έρεη 10 ιεπηά δηαδηθαζία ν θ.Ονχζζεο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη Γήκνο Υξσπνχ εδψ πέξα, Γήκνο Υξσπνχ είλαη εδψ. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: .. θαη Ππθάκελν αθνχκε ζπλέρεηα. Δίκαζηε Γήκνο Υξσπνχ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κα δελ έρεηε θαηαιάβεη φηη έρνπκε κπεη ζην ζέκα ηψξα. Κε 

ζπγρσξείηε πνιχ δειαδή. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνην ζέκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρνπκε κπεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα, πάεη ε Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ. 

Γχν έξγα ήηαλε ζηελ αξρή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζαο παξαθαιψ, θάληε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηελ χδξεπζε, ζην 3.4., 3.5., 3.6, 3.7. Δίλαη 

ρξεκαηνδνηνχκελα .. Νρη ην 3.4. - 3.5., 3.6., 3.7 θαη 3.8. Δίλαη 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΠΞΑ. παξρεη νξηζηηθή έληαμε γη' απηά; Αλ ππάξρεη 

νξηζηηθή έληαμε γη' απηά, πξέπεη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξνην; 

ΟΝΠΠΖΠ: 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., ζηε ζει. 3 ζηελ χδξεπζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηα λέα έξγα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πηα λέα έξγα, πάλε ηα ζπλερηδφκελα έξγα, θχγακε. Πηα λέα έξγα. 

πάξρεη νξηζηηθή έληαμε γη' απηά; Αλ ππάξρεη, πξέπεη λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ιηγφηεξν λα πνχκε έλα κπξάβν ζηνπο Ξξφεδξνπο, ζηνπο 

Γεκάξρνπο πνπ ηα έρνπλε εληάμεη, γηαηί ην 99% ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε έληαμε 

ηνπ έξγνπ θαη φρη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δηζη; Ινηπφλ, ζηα φκβξηα. 6, ζει. 6. 

Γήκαξρε, εδψ δε βιέπσ λα αλαθέξεηαη ε εθπφλεζε κειέηεο Βηνινγηθνχ 

Πηαζκνχ Υξσπνχ. Δρεη παξαιεθζεί; 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη ζπλερηδφκελν απηφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη ζπλερηδφκελν;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ βέβαηα, αθνχ έρεη αλαηεζεί. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πην πξνεγνχκελν πξφγξακκα πνπ είρα, δελ ππήξρε. Ρψξα εδψ 

ππάξρεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νθ. Πην 5.4., ζεσξψ ηελ πξνκήζεηα πνιχ ιίγε. Ρέινο πάλησλ, δελ 

ην αλαθέξσ. Ξξνρσξάκε ζην επφκελν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη πάξα πνιχ ιίγε. Φαληάζνπ θ.Γήκαξρε φηη εγψ ήζεια 20- 

30.000 επξψ ην ρξφλν ζην Ππθάκελν, κφλν ιακπηήξεο. Κε ην πξψην, κε ηελ 

πξψηε βξνρή ζα δεηο πσο ζα ηξέρεηο. Ινηπφλ, ζην 5, ζην 5.7, ζει. 7, ζην 5.7. 

Ππληήξεζε, αληηθαηάζηαζε θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζε δεκνηηθά θηίξηα. Πηα ζρνιεία θαη ζηνπο 

Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο; Γε ρξεηάδεηαη; Ππληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε, έιεγρνο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ  αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. πάξρεη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη. Πε ζρνιεία θαη Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρεη. Δρεηο μερσξηζηφ, έρεηο μερσξηζηφ ζηα ζρνιηθά θηίξηα 

Γήκαξρε. Λαη, έρεηο μερσξηζηή παξάγξαθν, έρεηο μερσξηζηφ. Ινηπφλ, ζην 6.12. 

Πην 6.14., κνπ αξέζεη απηφ, πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 

Καζαίλεηε, κνπ αξέζεη απηφ. Ινηπφλ, ζην 6.20., δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα 

Ρερληθήο πεξεζίαο Γήκνπ Υξσπνχ. Δπηβάιιεηαη απηφ ην πνζφ θ.Ζιηάζθν;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΟΝΠΠΖΠ: Λνκίδσ φηη δε ρξεηάδεηαη, κπνξεί ε Ρερληθή πεξεζία ε δηθή ζαο λα 

.. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ είπα απηφ εγψ. Ιέσ, γηα λα θαηαηεζεί ν θάθεινο ζηελ 

πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη λα πάξεηε ηελ επάξθεηα, δε ρξεηάδεηαη απηφ ην πνζφ 

ησλ 20.000. Απηφ ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπήθε ην εξψηεκα, ην απαληάηε κεηά. Ππλερίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Ινηπφλ, ζην 6.23., πξνκήζεηα ελφο ηξηαμνληθνχ ηξάθηνξα. 

Σσξίο ληαιίθα είλαη άρξεζηνο. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: πάξρεη. Ρξηαμνληθφο ηξάθηνξαο, ππάξρεη. Ινηπφλ, ρσξίο ληαιίθα 

είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε, πξνρσξνχκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, 6.14., 6.20. Ινηπφλ, ζην 8, Γεκνηηθν Λεθξνηαθείν. Παο 

ελεκεξψλσ, ελεκεξψλσ ην Πψκα, δελ έρεηε αλαθέξεη θαζφινπ ηελ θαηαζθεπή 

κάληξαο θαη δηακνξθσζε Λεθξνηαθείνπ Ππθακήλνπ. Δίλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο 

αγνξάζηεθε, αγνξάζηεθε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, είλαη θαηλνχξγην έξγν. Ξαηδηά είλαη θαηλνχξγην έξγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε, παξαθάησ θχξηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξεξηκέλεηε, πεξηκέλεηε. Δίλαη έλαο ρψξνο 2.400 η.κ., αγνξάζηεθε 

πξφζθαηα, είλαη έλα δάλεην 34.000 επξψ πνπ πήξακε απφ ην Ρακείν 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, έρνπκε θάλεη έλα ηνπνγξαθηθφ ην πσο ζα είλαη νη 

ηάθνη, καθξηά απφ καο, έρνπλε νξηζηεί λα γίλνπλ 236 κνλνί θαη 146 

νηθνγελεηαθνί. Δρνπκε ην ηνπνγξαθηθφ, ην έρσ θάλεη, έηζη; Θαη λα ζαο 
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ελεκεξψζσ φηη ήδε έρνπλε αγνξαζηεί θαη νξηζκέλνη ηάθνη απφ δεκφηεο θαη 

εηεξνδεκφηεο Ππθακήλνπ. Νζνλ αθνξά ηηο πιαηείεο, εμσξατζκνί, δηακφξθσζε 

θεληξηθήο πιαηείαο Ππθακήλνπ, αλ επηζπκείηε, έρσ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. 

Ρηο έρσ, έρσ ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, έρσ αζρνιεζεί κε ην 

αληηθείκελν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνηα ζειίδα κηιάηε θ.Ονχζζε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη ζηνπο .. 11.16. Πην 11.16 ιέηε, Αληηθαηάζηαζε, ζπληήξεζε 

ειεθηξνινγηθψλ ζε ζρνιηθά θηίξηα. Πην 11.6. Πην 12.6., ζηελ επφκελε ζειίδα 

ιέηε, Αληηθαηάζηαζε, ζπληεξεζε ειεθηξνινγηθψλ ζε ζρνιηθά θηίξηα. Απηφ 

είλαη δηπιφ, πηζαλφλ επεηδή ην 12 αθνξά ηα δεκνηηθά θηίξηα, λα ζέιαηε λα 

γξάςεηε δεκνηηθά θηίξηα, έηζη; Απηφ είλαη θαηάηκεζε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Δληάμεη, φ,ηη αθνξά νκνεηδέο έξγν ή πξνκήζεηα, είλαη 

θαηάηκεζε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θσκά, είλαη έλαο ίδηνο ηίηινο πεξαζκέλνο ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο. Δίλαη κηα δηπινεγγξαθή, δελ είλαη .. ιάζνο είλαη απηφ ηψξα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά ε θαηαζθεπή Γεκνηηθνχ Κεγάξνπ. Δηζη; 

Γελ ην έρεηε αλαθέξεη πνπζελά. Δπίζεο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θσκά, πξέπεη λα θάλνπκε ην ηνπηθν ξπκνηνκηθφ γηα λα θάλνπκε 

θαηαζθεπή. 

ΟΝΠΠΖΠ: Βαγγέιε, κε ζπγρσξείο, αιιά ην ηερληθφ πξφγξακκα .. βάιην ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη ηη ζεκαίλεη απηφ;  

ΟΝΠΠΖΠ: Γε ρξεηάδεηαη λα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ακα δελ θάλσ ηε κειέηε, άκα δελ έρσ ην ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ.. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Ξεο κνπ φηη ην μέραζεο, λα ην δερηψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρη λα μεράζσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρη λα μεράζσ ηψξα.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, έγηλε ε παξαηήξεζε. Ξάκε παξαθάησ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δ απηφ, δε ιέσ ηίπνηα άιιν. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά ε θαηαζθεπή 

ηνπ Γεκνηηθνχ Κεγάξνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επηζεκάλαηε, πάκε παξαθαησ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν βάδνπκε. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ελφο επξψ είπακε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζαηε; Νινθιεξψζαηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα θάλνπκε είπακε 50 ζπλεδξηάζεηο θέηνο, ζα θάλνπκε 50.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, δε ρξεηάδεηαη απάληεζε, ζα κηιήζεηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε; Θχξηε Ονχζζε, ζαο αθνχκε. Α, 

εληάμεη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη. Ινηπφλ, ηέινο, ηέινο, ζα ήζεια .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, ηέινο ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ηνπ Υξσπνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ βξίζθεηαη πνπ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν αληηπιεκκπξηθφ έξγν .. Νπνηε γίλεηαη, φηαλ ππάξρεη 

θαηαξξαθηψδεο ή απιή βξνρή, θαηαζηξέθνληαη πεξηνπζίεο. Γελ κπνξνχλ λα 

πεξάζνπλ νχηε κε ηα απηνθίλεηα ηνπο νη άλζξσπνη. Πε πνην ζηάδην βξίζθεηαη; 

Πηε Ληθνιάνπ Ξαξνχζε, πνπ αλέθεξε θαη ε θα Πηεξγίνπ. Γελ ην έρεηε 

αλαθέξεη θαζφινπ. Απηέο ηηο παξαηεξήζεηο είρα λα θάλσ. Φπζηθά ππαξρνπλ 

θαη άιια έξγα ηα νπνία είλαη θαηάηκεζε θαη ζα παξαθαιέζσ γηα λα είκαζηε, 

ινηπφλ, γηα λα είκαζηε εληάμεη, εηιηθξηλά ζαο κηιάσ φηη εγψ ζέισ λα ςεθίζσ ην 

ηερληθφ πξφγξακκα, αιιά ζεισ λα κε βνεζήζεηε. Γειαδή, ζέισ έξγα ηα νπνία 

είλαη θαηάηκεζε, λα βγνπλ απ' έμσ. Γηαηί εθηφο απφ .. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη. Ινηπφλ, εθηφο απ' απηφ ζα καο γπξίζεη θαη πίζσ ην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη αλ δελ έρεηο ηερληθφ πξφγξακκα Γήκαξρε, δελ κπνξείο λα 

πεξάζεηο, δελ κπνξείο λα ςεθίζεηο πξνυπνινγηζκφ. Θα θαζπζηεξήζεηο. Βγάιηε 

απηά ηα έξγα ηα νπνία είλαη θαηάηκεζε γηα λα πξνρσξήζνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ δεηήζεη θαη εγψ ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, μεξσ φηη είλαη πνιινί νκηιεηέο αθφκε, είλαη πνιινί νκηιεηέο. 

Ξηζηεχσ, πξνηείλσ Ξξφεδξε λα ηνπνζεηεζνπκε, κηα κηθξή παξεκβνιή ζα θάλσ 

εγψ, κεηά λα κηιήζεη ν θ.Θαξίλνο θαη λα ζπλερίζνπλ κεηά νη ππφινηπνη, γηαηί ζα 

καδεπηνχλ πνιιά ηα εξσηήκαηα θαη είλαη θχζε αδχλαηνλ λα ηα θαηαγξάςεηο 

θαη λα ηα απαληήζεηο ζην ηέινο φια καδί. Πίγνπξα ζα παξαιείςεη, ελψ έηζη ζα 

γίλεη πην πιήξεο ε απάληεζε φηαλ ην ρσξίζνπκε ζε δπν κέξε ησλ ηερληθψλ 

εδψ. Γελ έρσ πξφβιεκα, νη πξνκήζεηεο, απ' φηη δηαβάζακε, λα βγνχλε απφ ην 

ηερληθφ πξφγξακκα, εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ πξφβιεκα. Αλ λνκίδεη ε Ρερληθή 

πεξεζία φηη δελ έρνπκε νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, λα βγνχλε, δελ έρνπκε 
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πξφβιεκα. Πίγνπξα, ην 80% πνπ είπεο φηη πξέπεη λα πεγαίλεη ζηελ Ξεξηθέξεηα, 

είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, φρη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Δίλαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, δελ είλαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Γελ θαηαλέκεηαη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαηά 80% θαη 20, φπσο είπαηε, είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ ην 

άξζξν. Ν θ.Γηαζεκάθεο θαη ν θ.Νηθνλφκνπ, πξαγκαηηθά εκέλα ζήκεξα θαη ζε 

ηέηνηα κεγάια ζέκαηα κνπ δίλνπλε δχλακε. Ν θ.Νηθνλφκνπ αλαθέξζεθε ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα ζήκεξα θαη αλέθεξε ην φξακα ηνπ γηα ην Γήκν Υξσπνχ θαη 

πνιχ θαιά έθαλε. Δκείο φκσο εδψ δνχκε δχζθνιεο ζηηγκέο, δνθηκαδφκαζηε 

θάζε κέξα θαη ζαο δηαβεβαηψ θ.Νηθνλφκνπ φηη απφ ξνκαληηζκφ, ηξέια, φξακα 

θαη ηέηνηα, έρνπκε θαη εκείο πνιιά θαη ζα πξνζπαζνχκε λα ηα πινπνηήζνπκε. 

Ρν πξφβιεκα είλαη φκσο, ην πξφβιεκα φκσο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε 

λα πινπνηήζνπκε απηά πνπ νξακαηηδφκαζηε. Νια απηά πνπ είπαηε γηα 

ηνπξηζκφ, γηα παξαιηαθφ άμνλα, φια απηά πνπ είπαηε, είλαη πάξα πνιχ θαιά, 

πξέπεη λα θξαηήζεηε θαη κεξηθά λα ηα πείηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα είλαη 

θαη ην πην ζεκειηψδεο αο πνχκε ζέκα γηα δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο 

πνιηηηθήο, ζα έιεγα, πνξείαο.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ ζήκεξα ήηαλε εληππσζηαθή, ήηαλε - δελ ην πεξίκελα φηη 

κπνξνχζαηε λα ηνπνζεηεζείηε έηζη ζε έλα κεγαιν, ζνβαξφ πξφβιεκα. 

Ππγθεθξηκέλε, ελζαξξπληηθή ζε καο, πξάγκαηη κηιήζαηε γηα θάπνηα ζέκαηα ηα 

νπνία ήηαλε φια, 99%, ζσζηά, γηα ηηο παξαηεξήζεηο ζαο, ηηο θαηέγξαςα φιεο, 

γηα ηα απνξξίκκαηα εηδηθά θαη φια απηά είλαη πνιχ ζσζηά ζαλ πξνηάζεηο. 

Δθείλν πνπ ζαο δεηάσ παηδηά θαη εγψ δίλσ ζηελ πεξεζία ην ιφγν, είλαη ην 

εμήο, ζέισ λα θάλεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο, ηηο θαηαηκήζεηο πνπ ιέλε, πνπ 

κπνξεί λα έρεη μεθχγεη θάπνην ζέκα ζηα ηφζα πνιιά θαη λα είλαη νκνεηδέο θαη 

λα θαίλεηαη ζαλ θαηάηκεζε, λα καο ηελ πείηε. Δάλ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα 

δηαβαζνπκε ηηο 50 ζει. θαη έλα έλα λα ζην ζρνιηάζνπκε, δπζηπρψο ην ζέκα δε 

ζα ηειεηψζεη ζήκεξα, θαιχηεξα .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, κα αθνχ ν θαζέλαο θάλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Γελ κπνξψ 

λα ηνλ δηαθφςσ εγψ, ζπγλψκε, δελ κπνξψ λα ηνλ δηαθφςσ ηνλ θαζέλαλ πνπ 

θάλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηηο ζπγθεθξηκέλεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θάλεηο. Γεπηεξνινγία, έρεηο δεπηεξνινγία. Θα γίλνπλε 

παξαηεξήζεηο, ζα ηηο θαηαγξάςνπκε, φ,ηη κπνξνχκε ζα πξνζζέζνπκε ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα, ζα ην ζπκπιεξψζνπκε πξαγκαηηθα θαη ζα πξνρσξήζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θαξίλνο έρεη ην ιφγν.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ επαλέξρνκαη θαη μαλαεπαλαιακβάλσ φηη ρξεηαδφκαζηε ηελ 

αλνρή ηνπιάρηζηνλ γηα ηε θεηηλή ρξνληά. Λα ηα πάξσ κε ηε ζεηξά γηαηί είλαη 

πάξα πνιιά. Απηφ πνπ είπε ν θ.Ιίηζαο γηα ηηο πξνκήζεηεο θιπ., πξάγκαηη νη 

πξνκήζεηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην Λφκν θαη κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ. 

Νζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο, απηφ είλαη, μέξεηε θαη αθφκα θαη ζε ζεκηλάξηα θιπ., 

ην ηη είλαη έξγν θαη ηη είλαη εξγαζία, είλαη ζχλζεην ζέκα. Γειαδή, γηα λα ζαο 

δψζσ λα θαηαιαβεηε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ν Λφκνο απηφο είλαη αθθνξληεφλ. Λα ζαο πσ πφζν αθθνξληεφλ 

είλαη. Θαζαξίδνπκε έλαλ θνηλφρξεζην ρσξν ζηνλ Υξσπφ, είλαη εξγαζία. Αλ 

ζηξψζσ φκσο θαη ραιίθη; Δίλαη έξγν. Δηζη ινηπφλ, πνιιέο θνξέο είλαη ζνιφ ην 

ηη είλαη έξγν θαη ην είλαη εξγαζία. Ξξνηείλσ ινηπφλ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δκελα κε ελδηαθέξεη γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ. 

Γειαδή, ιέεη εδψ αο πνχκε γηα παξάδεηγκα, "Θαζαξηζκφο θαη δηακφξθσζε 

παξαιηψλ Γήκνπ Υξσπνχ". 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, εληάμεη. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ, δηφηη αλ αξρίδσ θαη θνπβαιάσ 

άκκν θαη ηε δηαζηξψλσ, είλαη έξγν.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, άξα λα είκαζηε ιίγν ειαζηηθνί ζην θνκκάηη έξγα - εξγαζίεο. Νη 

πξνκήζεηεο πξάγκαηη θαη νη κηζζψζεηο θαη φια απηά κπνξνχλε λα θχγνπλ φια 

απφ καο.  

..: Νη αγνξέο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νια απηά, φια. Ιίγν κε ηηο εξγαζίεο λα κείλνπλε, δηφηη θαη 

ζπληάζζνληαη νη κειέηεο πάλσ θαη είλαη θαη ιηγάθη θαη ζνιφ ηη είλαη έξγν.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα ην δνχκε, εληάμεη, λα ην δνχκε, δελ έρσ .. Αλ ππάξρεη θάπνπ 

θαηάηκεζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αθφκα θαη ν Λφκνο είλαη ειαζηηθφο ιφγν ηνπ "Θαιιηθξάηε" κε ηηο 

θαηαηκήζεηο γηαηί αο πνχκε κπνξνχζακε λα έρνπκε εγγξάςεη 9 νδνπνηίεο κέζα. 

Λαη, πξάγκα πνπ δελ ην έρνπκε θάλεη φκσο. Λαη, ιέσ ινηπφλ είλαη καδεκέλν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ιέσ ινηπφλ, αλ θάπνπ έρεη μεθχγεη, λα ην δνχκε λα ηα βγάινπκε. 

Δγψ δελ έρσ αληίξξεζε ζ' απηφ. Απηφ πνπ είπε ν θ.Νηθνλφκνπ γηα ηνλ βφξεην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, λα αθνχγεηαη ν θ.Θαξίλνο, λα 

ελεκεξψλεηαη θαη ην Πψκα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηα ηνλ βφξεην άμνλα πξάγκαηη απηφ ζα ήηαλ ηξνκεξφ έξγν γηα ηελ 

πεξηνρή, ην πηζηεχσ θαη εγψ. Δίλαη έλα έξγν πνπ εγψ ην είρα θνηηάμεη 
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επηθαλεηαθά. Βέβαηα δελ είλαη δεκνηηθφ, είλαη έξγν πνπ πξέπεη λα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα κελ ηπρφλ θαη κπνξεί λα κπεη ζην ΔΠΞΑ ζαλ έξγν ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ή 

ηεο Ξεξηθέξεηαο. Λαη. Θαη ην δχζθνιν ηνπ θνκκάηη βέβαηα είλαη ην πέξαζκα ηνπ 

Θαιάκνπ. Λα θχγεηο απφ ηνλ Θάιακν λα παο ζηνλ Βαξλάβα. Απηφ είλαη ην 

δχζθνιν θνκκάηη πνπ είλαη θαη απηφο ν ιφγνο πνπ δελ έρεη γίλεη ν δξφκνο 

βαζηθά. Δίλαη ην δχζθνιν ζεκείν ηνπ δξφκνπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηα ηε δεκνηηθή πεξηνπζία ίζσο ηψξα θαη εγψ - καο έρεη δηαθχγεη, 

λα έπξεπε λα είρε εγγξαθεί κέζα κηα κειέηε θαηαγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, δηφηη πξάγκαηη πξέπεη λα γηλεη θαηαγξαθή ηεο 

πεξηνπζίαο ε νπνία πηζηεχσ φηη ζα είλαη πάξα πνιχ κεγάιε θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε ζε πνιιά ζεκεία. Ξνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζέιεη θαη 

ηνπνγξαθηθά, κπνξεί λα είλαη θαη δηεθδηθνχκελα θαη θαηαπαηεκέλα, ζα είλαη 

πνιχ πην ζχλζεην ην ζέκα. Λα κπσ ηψξα ζηα θνκκάηηα πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ 

ηα νπνία ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Νζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Καιαθάζαο, φηαλ 

ιέκε ΞΝΔ, είλαη πεξαζκέλσλ νηθνλνκηθψλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε ζπδεηάκε κεηαμχ καο, δελ αθνχγεηαη ν νκηιεηήο.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρη ζεκαίλεη; Απηά είλαη ηηκνινγεκέλα θαη δελ έρνπλ πιεξσζεί. 

Δρνπλ θνπεί ηα ηηκνιφγηα, ζπγθεθξηκέλα είλαη ηέινο ηνπ '9 θαη ππάξρεη 600.000 

αλεμφθιεηε νθεηιή. Απηφ ζεκείλαη ην ΞΝΔ. Νζνλ αθνξά ηελ νδνπνηία ηνπ 

Ππθακήλνπ, ππάξρεη έλα δάλεην ζην Ξαξαθαηαζεθψλ 400.000 επξψ, ην νπνίν 

έρεη βγεη κε ζθνπφ λα θαιχςεη έλα κεγάιν θνκκάηη απφ κηα κειέηε, απηή ηεο 

νδνπνηίαο ηνπ Ππθακήλνπ. Εεηήζακε εκείο απφ ην Ξαξαθαηαζεθψλ λα δνχκε 

ηελ πνξεία ηνπ δαλείνπ θαη αλαιφγσο ζα πξάμνπκε γηα ην.. Απηφ βέβαηα είλαη 

θαη πνιηηηθφ .. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Λα πάξσ ιίγν ην ιφγν; Λα δηαθφςσ κφλν γη' απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν δάλεην είλαη εγθεθξηκέλν, είλαη εγθεθξηκέλν, δελ έρεη γίλεη ε 

παξακηθξή απνξξφθεζε, νχηε 1 επξψ, είλαη έηνηκν αχξην ην πξσί άκα 

θαηαηεζεί ν ινγαξηαζκφο, λα εμνθιεζεί.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν ζηείιακε, ζαο ιέσ. Πηείιακε ζην Ξαξαθαηαζεθψλ γηα 

εθηακίεπζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο ην ιέσ εγψ κε ηε ζχκβαζε πνπ έρσ .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πηείιακε γηα εθηακίεπζε ηεο πξνθαηαβνιήο, ην 20%. 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία. 80.000 είλαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη. Απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζπλερίζηε θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρψξα λα δνχκε ιίγν απηά πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ πάιη καδί γηαηί 

ήηαλ αξθεηά. Ρν επφκελν .. Νζνλ αθνξά ηα έξγα ηνπ ΔΠΞΑ επεηδή ην είπαλε 

πνιινί, ηα έξγα ηα ΔΠΞΑ, απηά ηα ηξία, είλαη απηά ηα νπνία θάλακε ηε δηάιπζε 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη 

νξηζηηθά εληεηαγκέλα έξγα ηα νπνία ζα έξζνπλ ζην Γήκν θαη ζα 

πξνρσξήζνπλε γηα δεκνπξάηεζε θαη γηα θαηαζθεπή.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ μέξσ, θα Πηεξγίνπ, επεηδή είπαηε πνιιά, κήπσο λα ηα δνχκε 

καδί έλα έλα απηά πνπ είραηε πεη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κειέηε αλάπιαζεο θαη επέθηαζεο ηνπ ΘΑΞΖ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ είλαη νθεηιή πνπ ππάξρεη εδψ απφ κηα κειέηε πνπ ην έξγν ..  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, σξαία. Ρν επφκελν; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρα 4.700, έξγν ηεο χδξεπζεο ξψηεζα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηά είλαη εληεηαγκέλα, απηά πνπ είπακε γηα ην ΔΠΞΑ είλαη 

εληεηαγκέλα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ην μέξσ, απιψο λα καο πείηε πνπ βξίζθνληαη απηά ηα έξγα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. πνπ είπακε ζηελ αξρή επί Γηαζεκάθε ζηελ αλαθνίλσζε. Απηφ 

πνπ είπακε ζηελ αλαθνίλσζε πνπ ξψηεζε ν Γηαζεκάθεο είλαη απηφ ην έξγν, ηα 

4.700.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπφλ, πνιιέο θνξέο, έλα άιιν πνπ μέραζα λα ζαο ην πσ, πνιιέο 

θνξέο ζε έλα ηερληθφ πξφγξακκα, γηαηί ξσηεζε θαη ν θ.Ονχζζεο εάλ 

ρξεηάδνληαη ηα 20.000. Κπνξεί θαη λα κε ρξεηάδνληαη. Γη' απηφ θαη κπνξεί λα 

δείηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, παξφιν πνπ ζην ηερληθφ έρεη 20.000 εγγξαθή, λα 

έρεη μέξσ εγψ 2.000 ρξεκαηνδφηεζε ή 3 θαη αλάινγα ζηελ πνξεία λα θαιπθζεί 

κε αλακφξθσζε θ.ι.π. Γελ μέξσ λα ην απαληήζσ. Ξηζηεχσ φηη ην πην πηζαλφ 

είλαη λα κε ρξεηάδεηαη, αιιά δε ζεκαίλεη φηη έλα λνχκεξν φηαλ γξαθηεί ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα φηη ζα γξαθηεί απηνχζην θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα 

δαπαλεζνχλ 20.000.  

ΟΝΠΠΖΠ: Απιψο, αλ ηειεηψζαηε, έρσ κηα παξαηήξεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πην 5.4. πνπ είλαη ιίγε ε πξνκήζεηα, εγψ ιέσ, πξέπεη λα έρεηε 

δίθην, φλησο νη ιάκπεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θξαηήζηε ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο ιέηε κεηά. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπφλ, ε επάξθεηα, κε ηελ επάξθεηα, ην μαλαιέσ, δελ μέξνπκε ηη 

αθξηβψο ζα δεηήζνπλε απφ θάησ. Δκείο, εκείο ιεηηνπξγνχκε απηήλ ηε ζηηγκή 
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κε ηελ πξνζσξηλή επάξθεηα, πξέπεη λα ςεθηζηεί ν .. ηνπ Γήκνπ θαη εθεί επάλσ 

ζα πξνθχςεη ηη αθξηβψο ζέινπλε θάησ θαη πφζν ζα ζηνηρίζεη θιπ. Ξάλησο ε 

Ρερληθή πεξεζία είλαη αδχλαηνλ λα θηηάμεη ηελ επάξθεηα. Δίλαη ηέηνηνο ν 

θφξηνο πνπ ζα πέζεη ηψξα. Ρη λα ζαο πσ ηψξα. Δίλαη ε Ρερληθή πεξεζία ζε 

έλαλ δηάδξνκν απηήλ ηε ζηηγκή ζηελ νπζία. Γειαδή ζειεη ρξφλν γηα λα ζηεζεί 

νξγαλσκέλε, γηα λα έρνπκε ηέηνηεο απαηηήζεηο απ' απηήλ λα κπνξεί λα 

ζπληάζζεη πξάγκαηα εθ ησλ έλδσλ. Γειαδή δε ζα πξνρσξήζνπκε έηζη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θαξίλν κέρξη ζηηγκήο είκαζηε πνιχ επραξηζηεκέλνη, 15 

κέξεο ε Ρερληθή πεξεζία ιεηηνπξγεί έηζη, φηαλ επί ρξφληα πνπ ηε ζπκάκαη εγψ 

δελ είρακε θέξεη έλα ζέκα ζαλ Ρερληθή πεξεζία. Γε γλσξίδακε φηη .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη γηα ην Γεκνηηθφ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 2, 3 άηνκα θαζφληνπζαλ εθεί, δελ είραλε δνπιεηά θαη ηψξα 

βιέπεηο 6, 7 άηνκα ηα νπνία πλίγνληαη κέζα ζε θαθέινπο θαη ζε ραξηηά. Δίλαη 

έλα μεθίλεκα. Δίλαη έλα μεθίλεκα ην νπνίν είλαη ειπηδνθφξν ζηε δηαδξνκή καο 

ε Ρερληθή πεξεζία, ε νπνία είλαη ε θαξδηά ηνπ Γήκνπ. Ξξαγκαηηθά έρνπκε 

πξνβιήκαηα αιιά αξρίδεη θάηη λα ιεηηνπξγεί. Γηα πξψηε θνξά ζαλ Ρερληθή 

πεξεζία. Γελ είρε έξζεη ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζεη ην .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν Γεκνηηθφ Κέγαξν ππάξρεη έλα ζέκα, δελ ην μέξσ ζε βαζνο, κε 

ην νηθφπεδν πνπ ππάξρεη ην κεγάιν επί ηεο Σαιθνπηζίνπ. Γελ μέξσ πνπ 

βξίζθεηαη ην ηνπηθν ξπκνηνκηθφ, δελ μέξσ αλ μέξεη ν θ.Ζιηάζθνο πνπ βξίζθεηαη 

απηή ε ππφζεζε κε ην ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ. Δθεί είλαη έλα πνιχ θαιφ νηθφπεδν 

ζην νπνίν ζα κπνξνχζε πξάγκαηη λα γίλεη Γεκαξρείν. Γελ μέξσ Βαγγέιε αλ 

έρεηο λα πεηο θάηη παξαπάλσ. Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ζιηάζθνο λα δψζεη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο θαη απαληήζεηο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη, ζα κηιήζεηο κεηά απφ κέλα. Πε παξαθαιψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, αο .. Πχληνκα, ζχληνκα, έηζη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, ζχληνκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, ζηε ζει. 11 ιέηε, Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο 

Σαιθνπηζίνπ .. Πει. 12, ζηα ζπλερηδφκελα. Ρη είλαη απηφ; Πηα ζπλερηδφκελα. 

Ιέηε, 66.000 επξψ απφ ην ΘΖΠΔΑ. Δγψ γλσξίδσ φηη ν εξγνιάβνο δελ έρεη 

πάξεη ηίπνηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρεη πιεξσζεί; Θαη ην ππφινηπν είλαη 66.000; ∞ ην ηηκνιφγην ην 

αλεμφθιεην είλαη 66.000;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, έλα απηφ θαη δεχηεξν .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα ζαο πσ γηα φινπο, είλαη γεληθφηεξν. Ρν λνχκεξν πνπ γξάθεη ην 

ηερληθφ πξφγξακκα ζεκαίλεη φηη δελ έρεη ηηκνινγεζεί. Αλ θάηη είλαη 

ηηκνινγεκέλν ην '10, πεγαίλεη ζαλ ΞΝΔ, δελ είλαη κέζα ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Αξα φηαλ βιέπνπκε εδψ εθεί πνπ ιέεη, ππνιεηπφκελε δαπάλε έλα 

λνχκεξν, είλαη αηηκνιφγεην.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γειαδή ην 66 είλαη αηηκνιφγεην; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, κε ζπγρσξείηε, πσο ζα θνπεί έληαικα; Ξσο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζα βάιεηο 660.000 επξψ, ελψ ζην ηερληθφ πξφγξακκα έρεηο 66.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πε πνην ιέηε ηψξα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ιέσ ζην ίδην, ζηε 12 ζειίδα. Ιέσ, πσο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα 

έρεηο 600.000 .. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρνλ θσδηθφ, κνπ ιέηε ηνλ θσδηθφ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρνλ θσδηθφ, 14.1. Ξσο, μαλαεπαλαιακβάλσ ην εξψηεκα, πσο ζηα 

ζπλερηδφκελα "Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Σαιθνπηζίνπ", πσο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζα έρεηο έλα πνζφ 600.000 επξψ θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα 

ζα έρεηο έλα πνζφ 66.000 επξψ.    

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ ιέσ φηη ην 66.000 είλαη ε δαπάλε ε ππνιεηπφκελε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, δελ είλαη ε δαπάλε ε ππνιεηπφκελε. Δίκαη ζίγνπξνο γη' απηφ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξφζν είλαη ε δαπάλε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη πεξίπνπ, είλαη ΘΖΠΔΑΠ, είλαη 600.000 επξψ πεξίπνπ ην 

ππφινηπν. Ξξνηείλσ απηφ εδψ ην πνζφ λα πάεη ζην αθξηβέο πνζφ, ζηελ αθξηβή 

δαπάλε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξνζέμηε, κήπσο έρεη θχγεη θαη είλαη ζηα ΞΝΔ; Κήπσο έρεη 

ηηκνινγεζεί; 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη είλαη ζην ΘΖΠΔΑ γηα έγθξηζε θαη δελ έρεη έξζεη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη λα έρεη ηηκνινγεζεί .. Παο ην μαλαιέσ, θαη λα έρεη ηηκνινγεζεί, 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα ςεθίζνπκε κεζαχξην ζα πξέπεη λα βάινπκε 

600.000 επξψ. Αλ δελ ηαπηίδεηαη κε ην ηερληθφ πξφγξακκα, δε ζα κπνξεί λα 

πιεξσζεί ν άλζξσπνο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα είλαη ζηα ΞΝΔ αλ είλαη ηηκνινγεκέλν. Κήπσο είλαη 

ηηκνινγεκέλν ζην '10, κε ηηκνιφγην ηνπ '10 θαη εγγξαθή ζηε ζηήιε ησλ ΞΝΔ. 

Λα ην δνχκε αλ ππάξρεη ιάζνο, αιιά εγψ πηζηεχσ φηη είλαη ζηα ΞΝΔ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη θαη έλα ηειεπηαίν πνπ ζαο είπα είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζα μαλαπάξεηε ην ιφγν. Ρψξα .. 
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ΟΝΠΠΖΠ: .. ζηελ 15 ζει. θαη ζηε 16. Νρη, δελ απάληεζε ν θ.Θαξίλνο. Πηε 15 

θαη ηε 16. Πην 11.16, θσδ. 11.16 θαη 12.6. είλαη αθξηβψο ην ίδην, δελ ην είπαηε, 

πξέπεη λα θχγεη.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξέπεη λα αιιαμεη εγψ ιέσ, κήπσο έρεη γίλεη ιαζνο.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν έλα είλαη ζρνιηθά θηίξηα θαη ην άιιν είλαη .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία, εληάμεη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ δχν πξάγκαηα γεληθά θαη' αξρήλ θαη κεηά δχν, ηξία εηδηθά. 

Πχληνκνο ζα είκαη. Δίπα φηη ην ηερληθφ πξφγξακκα θέηνο, κάιινλ ζα έπξεπε λα 

έρεη αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, φπσο φινη πνζνχκε, αιιά δπζηπρψο θέηνο δελ 

έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα. Ζ πξαγκαηηθή εηθφλα θαη ε θαηαγξαθή φισλ απηψλ 

ησλ δηεθδηθνχκελσλ ζα θαλεί κέζα απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη απηφ 

είκαζηε θαη αλαγθαζκέλνη λα ην θάλνπκε. Γειαδή, φια απηά πνπ πνζνχκε λα 

θάλνπκε, πνπ πνζνχκε ζηελ πνξεία, ζα ηα πεξηγξάςνπκε κέζα ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηαηί έρνπκε ηελ ειαζηηθφηεηα ζην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα λα θαηαγξάςνπκε ηνπο πφζνπο καο, απηά πνπ ζα δηεθδηθήζνπκε. 

Δλα ηερληθφ πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφ πιένλ. Ρν επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα είλαη απηφ πνπ ζα θαηαγξάςνπκε φιν απηφ ην ζρεδηαζκφ, φιεο νη 

δηεθδηθήζεηο. Νπσο είπε ν θ.Νηθνλφκνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε ή 

αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη φπσο είλαη φια ηα άιια πνπ ζα 

κπνξέζνπκε λα δηεθδηθήζνπκε απ' απηά πνπ μέξνπκε φηη ζα αλνίμνπλε κέζσ 

ηνπ ΔΠΞΑ ή άιισλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Δγψ ζέισ λα ζαο πιεξνθνξήζσ γεληθά 

φηη παξφηη, παξφιν φηη απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα είκαζηε ζηε θάζε ηεο 

θαηαγξαθήο ηεο πεξηγξαθήο θαη ηνπ βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ην 2011, παξφια 

απηά, γηα πνιιά πξάγκαηα σξηκάδνπκε πξνηάζεηο. Κάιινλ δε κ' αθνχηε. 

Υξηκάδνπκε πξνηάζεηο. Γε ζέισ λα αλαθεξζψ ζπγθεθξηκέλα ηψξα, γηα λα κε 
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θαλψ φηη ηα έρνπκε ζθεθηεί φια. Πίγνπξα έρνπκε ζθεθηεί απηά πνπ μέξνπκε, 

φηη έρνπλε δηεθδηθεζεί ή κπνξνχλ λα δηεθδηθεζνχλε. Δλα απιφ παξάδεηγκα ζα 

ζαο αλαθεξσ, επεηδή πεξηγξάθεηαη κέζα θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ην ζέκα 

ηεο Αλάπιαζεο ηνπ Βηφηνπνπ. Γηα λα κελ πάσ ζε άιια. Απηά ηα έξγα πξέπεη λα 

σξηκάζνπλε, γηα φζνπο μέξεηε ηη ζεκαίλεη σξίκαλζε, γηα λα θαηαηεζνχλε φηαλ 

ζα αλνίμνπλε κέηξα θαη λα κπνξνχλε λα ρξεκαηνδνηεζνχλε άκεζα. Γηαηί έλα 

έξγν αλ θαηαηεζεί θαη δελ έρεη σξηκάζεη, δελ είλαη σξηκαζκέλν, ζα καο ην 

απεληάμνπλε, ζα καο ην απνξξίςνπλε.  

 Ινηπφλ, απηήλ ηε δηαδηθαζία ήδε ηελ έρνπκε μεθηλήζεη γηα θάπνηα έξγα. 

Δηζη; Θαη ζα γίλεη θαη πεξηκέλνπκε κέηξα. Γειαδή, μέξνπκε πεξίπνπ ηη γίλεηαη, 

καζαίλνπκε κέξα κε ηελ εκέξα θαη πξνζπαζνχκε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

σξηκάζνπκε πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλε. Απηά ζα θαλνχλε ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θ.Ιίηζα. Ρψξα ηη ζρέζε έρνπλε, απηφ είλαη δηθφ ζαο 

ζέκα. Δγψ μέξσ ηη ζρέζε έρνπλε. Κε ην ηερληθφ πξφγξακκα .. έλα ζσξφ 

πξνηάζεηο, ζθέςεηο θαη βιέςεηο. Απηφ εμεγψ. Καιινλ δε κ' αθνχηε απφ ηελ 

αξρή. Ινηπφλ, απηφ ινηπφλ, απηφ ινηπφλ ζα γίλεη θαη ζα θαλεί κε πνιχ 

γιαθπξφ ηξφπν, μαλαιέσ θαη πάιη, ζην επηρεηξεζηαθφ καο πξφγξακκα, ην νπνίν 

ζα είλαη πεληαεηέο. Θαη ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλε γηα λα είλαη θαη 

δηεθδηθήζηκα. Ρψξα, φζνλ αθνξά ην Γεκαξρείν ζα πσ πνιχ γξήγνξα, είλαη έλα 

ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ γηα λα θαηαιάβεηε πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ επνρή απφ ην 

2005, δπζηπρσο παξφηη δελ έρεη πξφβιεκα κε ηηο ρξήζεηο γεο φπσο έρνπλ ηα 

άιια ηνπηθά ξπκνηνκηθά, έρνπκε 4 ζε εμέιημε. Ρν έλα έρεη ιήμεη ηνπ Ξαηδηθνχ 

Πηαζκνχ, ηα άιια δχν ησλ Αθηδλψλ θαη ηνπ ρσξηνχ ηνπ Υξσπνχ, έρεη 

πξφβιεκα ζηηο ρξήζεηο γεο ζηε Εψλε Α'. Ρν Γεκαξρείν ζα ην ηειεηψζνπκε 

γξήγνξα, ήδε έρνπκε πάεη κε ην Γήκαξρν δχν θνξέο ζηνλ Νξγαληζκφ θαη 

άιιεο ηξεηο ζην ΞΔΘΑ, έρνπκε πάξεη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηελ θα 

Γαιάηε θαη ζα ην πξνρσξήζνπκε πνιχ γξήγνξα. Ρν Γεκαξρείν ζα ην 

εηνηκάζνπκε πνιχ γξήγνξα. Απφ εθεί θαη πεξα κέλεη πιένλ ε εθπφλεζε ηεο 
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κειέηεο γηα λα δνχκε θαη απφ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί, γηαηί απηφ 

θαηαιαβαίλεηε φηη ζαλ Γεκαξρείν δελ ππάξρεη κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο απηήλ 

ηε ζηηγκή. Θέινπκε λα θάηζνπκε λα δνχκε πνπ κπνξνχκε λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε έλα θηίξην ην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 4.000 

ηεηξαγσληθά θαη βέβαηα θαη κε έλα ζσξφ άιια κέζα θηίξηα. Νπνηο ζέιεη λα 

ελεκεξσζεί γηα ην ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ Γεκαξρείνπ κπνξεί λα έξζεη επάλσ λα 

δεη ην ζρεδηαζκφ πνπ είρε γίλεη εδψ θαη 3, 4 ρξφληα. Ρελ πξφηαζε γηα ηα θηίξηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ζιηάζθν, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ζαο πνπ βξίζθεηαη ην 

Γεκαξρείν; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο είπα, είλαη ζηελ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.:  Νρη, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ζαο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ακεζε, άκεζε, ακεζφηαηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γειαδή, εθηηκάηε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ακεζφηαηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δθηηκάηε φηη είλαη απφ ηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ακεζφηαηε, είπα, άκεζε. Ζηαλ απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ 

πήγακε ην Γελάξε ζην ΞΔΘΑ θαη ζηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο γηα λα δνχκε πνπ 

βξίζθεηαη θαη απηφ θαη φια ηα άιια ξπκνηνκηθά, κε ην Γήκαξρν. Απφ ηνλ 

Γελάξε πήγακε ηελ πξψηε θνξά ζην ΞΔΘΑ θαη ηε δεχηεξε θνξά ζηνλ 

Νξγαληζκφ. Ρν Γελάξε, κφιηο είρακε αλαιάβεη. Θαη επεηδή ηα ήμεξα εγψ θαη πσο 

ηξέρνπλε θαη πνηα είλαη, πήγακε θαη έρνπκε πάξεη φια ηα ζηνηρεία. Ρα έρσ 

καδέςεη, έρσ καδέςεη ηα πάληα. Νζνλ αθνξά ην ΘΑΞΖ, ην ΘΑΞΖ είλαη κηα 

παιηά ηζηνξία θαη πνλεκέλε φπσο ιέεη ε θα Πηεξγίνπ. Γπζηπρσο απηήλ ηε 

ζηηγκή έρνπκε κηα, αο ην πσ παξαθαηαζήθε, πέζηε ην φπσο ζέιεηε εζείο, έηζη 

ην έρνπκε παξαιάβεη, ζα έξζεη ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα έξζεη ζέκα 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην ζέκα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ζαο 
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ελεκεξψλσ φηη απηφ, γηα φζνπο ην μέξνπλε, κάιινλ θάπνηνη ην μέξνπλε, απηφ 

έρεη ππνγξαθή απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε, πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηε 

Λνκαξρία, 1.200.000 επξψ λνκίδσ, θαη ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ηεο 

ηάμεο, γη' απηφ έρεη κπεη κέζα ην ηξαθνζάξη, είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ ε 

ζπκκεηνρή ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, γχξσ ζηηο 300, 400.000 επξψ. Δρεη 

έξζεη θαη ε κειεηήηξηα εηαηξεία, καο έρεη θάλεη φριεζε, ηνπο είπα κεηά ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζα ζπδεηήζνπκε. Δρεη έξζεη θαη ν εξγνιάβνο ν νπνίνο έρεη 

μεθηλήζεη ην έξγν, έρεη ήδε μεθηλήζεη ην έξγν θαη έρεη βξεζεί πξφβιεκα ζηε 

ζεκειίσζε, έρεη δεηήζεη αιιαγή ηεο ζεκειίσζεο θαη έρνπλε γίλεη έλα ζσξφ 

πξάγκαηα. Παο ην ιέσ φκσο θαη πάιη, φηη ζα έξζεη ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ίζσο κεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, γηα λα ελεκεξσζείηε φινη 

γηαηί γηα κέλα είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο 

κειέηεο ηνπ ΘΑΞΖ θαη ζα πξέπεη φινη λα πάξνπκε ηελ απφθαζε γηα ην πσο ζα 

πξνρσξήζεη απηή ε ηζηνξία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ην ΘΑΞΖ ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, λαη. Ινηπφλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αζην ηψξα, είπακε είλαη έλα ζέκα πνπ καο αθνξά φινπο είπακε. 

Δίλαη έλα ζέκα, ηη ζεκαζία έρεη αλ είλαη ζηνλ Θάιακν, ζηα Ξαιάηηα ή ζηνλ 

Απιψλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηάζθν, έρνπκε δξφκν κπξνζηά καο. Δίλαη 

πνιινί νη νκηιεηέο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ηη άιιν ζέισ λα πσ. Θαη κ' απηά πνπ θαη εγψ πξφιαβα θαη 

ζπγθξάηεζα. Θα δηαθσλήζσ κε ηνλ θίιν κνπ ηνλ Βαζίιε ηνλ Νηθνλφκνπ, δελ 

είλαη θνβηζκέλε ζέζε θαη γεκάηε αλαζθάιεηα. Δίλαη ε αλάγθε θαη ην εμεγψ, 

γηαηί θάπνηα πξάγκαηα φηαλ ελ πάζε πεξηπηψζεη θάπσο ηα αλαιχνπκε θαη ηα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 11ε 12 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  95 

εμεγνχκε, πξέπεη έηζη λα ηα εθιακβάλνπκε. Μαλαιέσ πάιη, ην ηερληθν 

πξφγξακκα ην θεηηλφ είλαη έλα θεηηλφ πξφγξακκα, έλα πξφγξακκα ην νπνίν 

δπζηπρψο έηζη ζα γίλεη. Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα είλαη απηφ πνπ ζα δείμεη 

ην φλεηξν ή ην φξακα ηνπ λένπ Γήκνπ, γηαηί απηφ δε ζα είλαη θαη ππνρξέσζε 

λα πεξηγξαθεί ζαλ θφζηνο, ζαλ κειέηε, ζαλ νηηδήπνηε. Απηφ ζα δείμεη 

πξαγκαηηθά ηη ζέινπκε θαη αο είκαζηε ιηγάθη ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα ηνπο 

θσδηθνχο θαη γηα φια απηά, εγψ ζα κπνξνχζα λα ζπκθσλήζσ ή λα 

δηαθσλήζσ, δελ είλαη γηα κέλα ζέκα αληηπαξάζεζεο, μαλαιέσ θαη πάιη, ζε φζεο 

ζπλεδξηάζεηο ζα θάλνπκε απφ ζήκεξα θαη ζην εμήο, ίζσο ζε θάζε ζπλεδξίαζε 

ζα έρνπκε ηξνπνπνηήζεηο ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζα δηνξζψζνπκε φζα 

πξάγκαηα ζέινπκε ή λα εληάμνπκε θαηλνχξγηα. Γελ είλαη λνκίδσ κεγάιν ζέκα 

θαη έηζη ζα γίλεη. Νζνλ αθνξά ηηο θαηαηκήζεηο, μαλαιέσ θαη πάιη, δελ ππάξρεη 

ζέκα θαηάηκεζεο γηαηί καο δίλεη ην δηθαίσκα ν Λφκνο λα βαινπκε θαη αλά 

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ή Γεκνηηθή Θνηλφηεηα εξγαζίεο, έξγα, κειέηεο θιπ. Δκείο 

έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ελνπνηήζνπκε, λα νκαδνπνηήζνπκε αληηθεηκελα θαη ην 

βιέπεηε κέζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη παξάιιεια κπνξνχκε ζηγά ζηγά λα 

αξρίδνπκε λα εμεηδηθεχνπκε, λα αιιάδνπκε. Γελ ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα θαη 

νχηε ππαξρεη πεξίπησζε θαλείο λα καο πεη, ππάξρεη θαηάηκεζε ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Γηαηί αλ ζα ην βάδακε κε 1 επξψ θαη 1 επξψ, ηη ζντ θαηάηκεζε ζα 

ήηαλ απηή;  

 Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, εγψ δε ζα δηαθσλήζσ ζ' απηφ, εγψ ην 

δέρνκαη - ε εθηίκεζε κνπ είλαη απηή θαη λνκίδσ φηη δε ζα ππάξρεη πξφβιεκα. 

Απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βειηαληψηεο. Αο 

βνεζήζνπκε ιηγάθη ηε δηαδηθαζία, λα είκαζηε ζχληνκνη θαη πεξηεθηηθνί θχξηνη 

ζπλάδειθνη.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα κνπ επηηξέςεηε λα δηαθσλήζσ κε ηνλ 

θ.Αληηδήκαξρν ζην φηη ην ηερληθφ πξφγξακκα φηαλ ζέινπκε θάηη ην 

πξνζζέηνπκε. Απνςε κνπ είλαη φηη ην ηερληθν πξφγξακκα εθθξάδεη ηελ 

πξφζεζε γηα ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε. Γειαδε, ζα έπξεπε ηα Ρνπηθά 

Ππκβνχιηα λα είραλ θάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη απηέο νη πξνηάζεηο λα ήηαλ 

θαηεγξακκέλεο ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Δπίζεο ζα δηαθσλήζσ θαη κε ην 

Γήκαξρν θαη βέβαηα είλαη έλα ζέκα πνπ ζα ην δνχκε ζε απνγξαθή, ζην ζέκα 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Δθεί ππάξρεη κηα κεγάιε, έλα κεγάιν ζέκα 

ζρεηηθά κε ηα βεβαησζέληα .. Θχξηε Κπφξζε, αλ ζέιεηε θάληε ιίγν ππνκνλή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Βειηαληψηε θαη εζείο αλ ζέιεηε εζηηαζηείηε 

ζπγθεθξηκέλα, επί ηεο νπζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπί ηεο νπζίαο δε κηιάσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ζπλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ ιέεη ν Γήκαξρνο φηη δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί δελ έρεη 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ν Γήκνο θαη εγψ ιέσ, φηη απηφ πνπ αλέδεημε ε 

απνγξαθή, ιέεη άιια πξάγκαηα. Γειαδή φηαλ είλαη βεβαησκέλα ηφζα ρξήκαηα, 

δε ζα εηζπξαρζνχλε; Γελ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηα εηζπξάμεη; Θαη 

αλαηξέμηε αλ ζέιεηε ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Θνηλφηεηεο θαη ζα δείηε ηα 

πξνεγνχκελα ππφινηπα ησλ εηψλ θαη λα δείηε πνηνη Γήκαξρνη θαη Θνηλνηάξρεο 

ήηαλ απηνί πνπ εηζπξάηηαλε θαη γηλφληνπζαλ θαθνί θαη πνηνη θάλαλε 

κηθξνπνιηηηθή. Πε φηη αθνξά, ζα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο, θάπνηεο 

πξνηάζεηο κάιινλ θαη ζέισ λα ηηο δερζείηε ζε ζρέζε κε ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα 

ηνπ Θαπαλδξηηίνπ πνπ δπζηπρψο δελ είλαη απνγεγξακκέλεο. Ζ πξψηε .. 

πξφηαζε κνπ είλαη ν πεξηθεξεηαθφο δξφκνο, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη, είλαη ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα, ζηελ παξ. 10-4. Θα ήζεια φκσο λα ζαο ελεκεξψζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιακβάλεηε ιηγάθη; Πηελ παξ. είπαηε; 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: 10-4 ησλ λέσλ έξγσλ. Δίλαη ν πεξηθεξεηαθφο δξφκνο ν 

νπνίνο, λα ελεκεξψζσ ην Πψκα θαη εζάο θ.Γήκαξρε φηη ε κειέηε έρεη 

νινθιεξσζεί, απηέο ηηο κέξεο πεξλάεη Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην θαη ζα πξέπεη 

λα ην παξαθνινπζήζνπκε γηα λα πινπνηεζεί ην έξγν. Δίλαη έλα κεγάιν 

αλαπηπμηαθφ έξγν πνπ αθνξά θπξίσο ην Ξνιπδέλδξη, Θαπαλδξίηη θαη Θάιακν. 

Πηελ παξ. 14-7 πνπ ιέκε δεκνηηθά πάξθηλγθ, δελ μέξσ αλ αθνξά ην πάξθηλγθ 

ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, εάλ δελ αθνξά απηφ, ζέισ λα ελεκεξψζσ φηη ππάξρεη ε 

κειέηε ήδε έηνηκε, πνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί απηφ ην έξγν. Δπίζεο, ζε 

φηη αθνξά ηελ Θνηλφηεηα καο είλαη θαη θάπνηα άιια έξγα πνπ είρα δεηήζεη λα 

ηα πξνηείλεη ν θ.Πσηήξρνο θαη ε θα Νηθνλφκνπ, κηθξφηεξεο αμίαο αιιά βέβαηα 

πάληα ζηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηεο Θνηλφηεηαο. Ρε δηαγξάκκηζε ηεο νδνχ 

Ρζεκπεξιίδε, δειαδή ηνπ θαηλνχξγηνπ πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ ζηε ζρνιή πνπ 

πξέπεη λα γίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ έρεη κπεη. Ληίλα, δελ έρεη κπεη θαη ζέιεη εηδηθή κειέηε 

γηαηί ζέιεη θαη ράξαμε. Δίλαη θαηλνχξγηνο ν δξφκνο θαη πξέπεη λα ραξαρζεί. Κα, 

δελ ππαξρεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Απηφ ιέσ, λα κπεη ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Δλα άιιν πάιη, κηα άιιε πξφηαζε πνπ πξέπεη λα κπεη ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα, είλαη ε ζπληήξεζε ησλ απηφκαησλ .. πίεζεο ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη ε ζπληήξεζε ησλ απηφκαησλ .. πίεζεο ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο. Απηφ .. θαη ζαλ Θνηλφηεηα θαη είλαη κηα απαξαίηεηε δαπάλε πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζαλ έξγν γηαηί πξέπεη ην ζπλεξγείν πνπ ζα θάλεη, δελ είλαη κηα 

απιή πδξαπιηθή εξγαζία, λα είλαη εμεηδηθεπκέλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, δελ έρεη κπεη. Θχξηε Γήκαξρε, φ,ηη ιέσ δελ έρεη κπεη. 

Κπνξεί λα ην έρεη ζπκπεξηιάβεη ε Ρερληθή πεξεζία ζε πδξαπιηθέο εξγαζίεο, 

δηεπθξηλίδσ φκσο φηη είλαη εμεηδηθεπκέλε εξγαζία. Ρέηνηα ζπζηήκαηα έρεη κφλν 

ε ΔΓΑΞ θαη ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ, δπζηπρψο .. ηα δίθηπα ηεο Διιάδνο 

θαη πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν ην ζπλεξγείν πνπ ζα κπεη. Γελ είλαη κεγάιε ε 

δαπάλε, ε δαπάλε είλαη ησλ 4, 5.000. Πεκαζία έρεη λα κελ ηηλαρηεί ην δίθηπν 

ζηνλ αέξα. Απηφ ιέσ. Λα βνεζήζσ πξνζπαζψ θ.Γήκαξρε. Δπίζεο, ζα ήζεια λα 

θάλσ ηελ πξφηαζε, επεηδή κέρξη ηψξα ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ έρεη 

πξνρσξήζεη ζε αλαζθαθέο ζην Θνηξψλη θαη ππαξρεη, έρνπλε βξεζεί ηα πξψηα 

δείγκαηα, ε θεληξηθή πχιε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην, ζα πξέπεη 

ινηπφλ, δελ μέξσ ηη δηαδηθαζία ζα ππαξρεη ζην κέιινλ, θαιφ είλαη λα κπεη έλαο 

θσδηθφο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ αλαζθαθψλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αλαζθαθέο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ζην Θνηξψλη. Πηελ 

Αθξφπνιε ησλ αξραίσλ Αθηδλψλ. Δπίζεο, απηφ επεηδή γίλεηαη πνιχ ζπδήηεζε 

απηέο ηηο κέξεο γηα ηα ζρνιεηά ησλ Αθηδλψλ, γηα ηα θαηλνχξγηα ζρνιεία, ζα 

πξέπεη λα κπεη κηα παξάγξαθνο πνπ λα πξνβιέπεη φπσο είπε θαη ν 

θ.Αληηδήκαξρνο πξηλ, επεηδή πξνρσξάκε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ηα θαηλνχξγηα δηδαθηήξηα Γεκνηηθνχ θαη Λεπηαγσγείνπ ζηηο 

Αθίδλεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα παξάγξαθνο γηα λα κπνξνχκε λα 

δηθαηνινγήζνπκε θάπνηα δαπάλε, αλ ρξεηαζηεί, γηα λα πξνρσξήζνπλε απηέο νη 

κειέηεο. Δπίζεο λα αλαθεξζψ ζε θάπνηεο δηνξζψζεηο. Πηα ζπλερηδφκελα, ζηελ 

παξ. 10-25, "Θαηαζθεπή, ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ 

Α' θάζε". Γελ είλαη Α', είλαη Β' θάζε ην έξγν θαη απφ ηα 90.000 είλαη ηα 60 ίδηνη 

πφξνη, ην 30.000 είλαη νξηδφληηεο δξάζεηο. Παλ λέα έξγα, ζηελ παξ. 3-5, ε 

"Θαηαζθεπή, βειηίσζε, αλαβάζκηζε δηθηχνπ χδξεπζεο Θνηλφηεηαο 

Θαπαλδξηηίνπ" είλαη ζπλερηδφκελν, ζηα θαηλνχξγηα έξγα, ην 3-5.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη ζπλερηδφκελν έξγν θαη έρεη πεξηιεθζεί θαη ζηηο 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ε λνχκεξν 3. Δίλαη έξγν δειαδή πνπ 

νινθιεξψλεηαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. Απφ ιάζνο πηζηεχσ. Γη' απην ην ιέσ γηα λα δηνξζσζεί. 

Γειαδή ζει. 14 έρεη κπεη, ζσζηά, "Θαηαζθεπή, βειηίσζε, αλαβαζκηζε δηθηχνπ 

χδξεπζεο", ζην λνχκεξν 3 θαη μαλακπαίλεη θαη ζηε ζει. 3 ησλ λέσλ έξγσλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, είλαη θαη ζηα ζπλερηδφκελα θαη ζηα λέα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνηα ζειίδα είλαη ζηα ζπλερηδφκελα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ ζσζηή, ζσζηά έρεη κπεη ζηε ζει. 14, πνπ ιέεη 

Ξξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ε παξ. 3 θαη έρεη κπεη ιάζνο ζηε ζει. 3 ησλ λέσλ 

έξγσλ, ε παξ. 3-5.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πνηα είλαη ε άιιε ζειίδα πνπ ην πεξηέρεη είπαηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, ζέιεη ζβήζηκν απφ ηα λέα έξγα. Απηφ ιέσ θ.Γ/ληα. 

Δίπακε πξνζπαζνχκε λα βνεζήζνπκε λα κελ ππάξρνπλε πξνβιήκαηα. Δηζη; 

Δρσ δεηήζεη θαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν .. Θχξηε Γ/ληα, έρσ δεηήζεη θαη απφ ηνλ 

αξκφδην Αληηδήκαξρν ηεο δξεπζεο, κε ηνλ κεραλνιφγν ηεο Ρερληθήο 

πεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα γίλεη έλα ξαληεβνχ κε ηελ εηαηξεία γηαηί είλαη ζηε 

θάζε πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ηα νπνία είλαη 

εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίαο θαη ζα πξέπεη εθηφο ηνπ φηη ην έρεη επίβιεςε ε 

ΓΔΘΔ, ζα πξέπεη λα ην δνχκε θαη εκείο απφ θνληα, γηα λα κελ έρνπκε 
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πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Θα πξέπεη λα γίλεη έλα ξαληεβνχ κε ηνλ αλάδνρν λα 

ην παξαθνινπζήζεη ν κεραλνιφγνο ηνπ Γήκνπ απφ θνληά, ζηε θάζε απηή πνπ 

είλαη ην έξγν ηψξα. Πηε ζει. 10 ησλ λέσλ έξγσλ "Ξξνκήζεηα ιεσθνξείσλ 

αζηηθνχ ηχπνπ", ζπκθσλψ θαη ζα πξνηείλσ λα κπνπλ θαη παξαπάλσ, 

ηνπιάρηζηνλ δχν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ θαη 

ησλ Ππιιφγσλ, ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν θιπ. Δίκαζηε ήδε 13 ρσξηά. Πηε ζει. 

13, ην 10-8, έρεηε "Ξξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ θαη αζθαιηνκίγκαηνο". Δρσ ηε 

γλψκε πην ιεηηνπξγηθφ θαη πην νηθνλνκηθφ γηα ην Γήκν ζα ήηαλε λα γίλεη 

εξγνιαβία απνθαηάζηαζεο απφ ιαθθνχβεο ζηνπο δξφκνπο θαη φρη πξνκήζεηα 

θαη πην γξήγνξε δνπιεηά θαη πην νηθνλνκηθή ζα είλαη ηειηθά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηε ζει. 13 ησλ λέσλ έξγσλ, ην 10-8, ιέεη "Ξξνκήζεηα 

αδξαλψλ πιηθψλ αζθαιηνκίγκαηνο γηα επηζθεπή θζνξψλ νδηθνχ δηθηχνπ". Γελ 

είδα φκσο πνπζελά λα ππάξρεη έξγν "απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζην νδηθφ δίθηπν". 

Γη' απηφ ιέσ λα κπεη θαη απηφ. Γηαηί ηψξα ακέζσο κεηά κφιηο, ηηο επφκελεο 

κέξεο ζα δνχκε πφζεο αλάγθεο ζα ππάξμνπλε ζην νδηθφ δίθηπν πνπ είλαη 

αξθεηά κεγάιν. Πηε κειέηε ζηε ζει. 14 ππάξρνπλε ε πξφβιεςε γηα ηε κειέηε, 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Αγ.Θσλζηαληίλνπ, Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

Λέσλ Ξαιαηίσλ. Θέισ λα ζπκίζσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη εδψ έρεη έξζεη 

ζην 2ν Ππκβνπιην κηα πξφηαζε γηα δσξεάλ εθπφλεζε ηεο κειέηεο απφ ηνλ 

θ.Ξαλαγφπνπιν. Θα ηε δερηνχκε απηήλ ηελ πξφηαζε; Δπίζεο, ζηε ζει. 15 

έρεηε βάιεη "Αλαθαηαζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ", αιιά έρεη 

κπεη πάιη ν ίδηνο ν ηίηινο θαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν, δειαδή ζηελ 

επφκελε ζειίδα, είλαη ην ίδην έξγν, αιιά εγψ ερσ ηε γλψκε, επεηδή έρεη 

νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο θαη ηψξα ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε, φηη ζα πξέπεη 

λα πάεη ζηα ζπλερηδφκελα. Δίδαηε θ.Γ/ληα, ζηε ζει. 15 ζηα λέα έξγα, ην 11-11 

.. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, ην βάδνπκε εδψ θαη ην βάδνπκε θαη ζην 11-19, ζηελ 

επφκελε ζειίδα. Λα κείλεη ην έλα θαη ε γλψκε κνπ είλαη φηη πξέπεη λα πάεη ζηα 

ζπλερηδφκελα έξγα. Γηαηί ήδε έρεη νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο. Δπίζεο 

θ.Γήκαξρε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην θεθάιαην πξνκήζεηεο, είλαη θαηαλνεηφ 

θαη ζσζηφ πνπ έρνπλ κπεη φιεο απηέο νη πξνκήζεηεο αιιά ζα ήζεια θ.Γήκαξρε 

θαη θ.Αληηδήκαξρε, πξφηαζε κνπ είλαη, γηα λα κελ ππάξμεη ζπαηάιε, ζε θάζε 

θάζε λα πξνκεζεπφκαζηε απηά πνπ ρξεηαδφκαζηε. Γειαδή ππξνζβεζηήξεο, λα 

κελ πάξνπκε γηα λα παξνπκε ππξνζβεζηήξεο, λα γίλεη θαηαγξαθή, αθξηβσο 

ζέινπκε 235 ππξνζβεζηήξεο. Γηαηί είλαη - έρσ θνπξαζηεί ηφζα ρξφληα λα 

βιέπσ ζηα δεκφζηα θαη δεκνηηθά θηίξηα θαη απνζήθεο πεηακέλν πιηθφ. Δπίζεο, 

κηα πξφηαζε ππάξρεη ζηε ζει. 20, 14-13, "Θαηαζθεπή ζηληξηβαληψλ", πάιη εθεί 

έρσ κηα αληίξξεζε πξνο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην πσο έλαο ηφζν κεγάινο Γήκνο 

ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπληεξεί ηα ζηληξηβάληα. Θαιφ είλαη λα νκνξθχλνπκε 

ηηο πιαηείεο καο κε θάπνηα άιια, κε έλα θπηφ, κε θάηη άιιν πνπ δε ζέιεη ηφζν 

πνιχ ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δρεη θαη ην Θαπαλδξίηη αιιά δελ κπνξνχκε λα ην 

ζπληεξήζνπκε. Δδψ είλαη ν θ.Πσηήξρνο. Παο επραξηζηψ. Απηά ήζεια λα πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Γέδε έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο. 

Δπηγξακκαηηθά ζα ζαο πσ φηη θαη θαινπξναίξεηα θπζηθά πάληα, φηη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα πνπ ζπδεηνχκε απφςε εδψ, ζηεξείηαη νξάκαηνο δεκηνπξγίαο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ θαη γέιην) 

ΓΔΓΔΠ: Δρεη θαζαξά κηα δηαρεηξηζηηθή θηινζνθία, είλαη πιήξσο άηνικν..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)        
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, είλαη πιήξσο άηνικν θαη γηα λα κελ θνπξάζσ ην Πψκα δε ζα 

κπσ ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη έξγα λα ηα ζπδεηήζνπκε. Απιά απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα δνχκε, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, ν "Θαιιηθξάηεο" ιέεη φηη ν 

Γεληθφο Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο ζα γίλεη έλαο θαη εληαίνο γηα φιν ην Γήκν. 

Απηφ δελ ην είδα πνπζελά κέζα. Θα είλαη ην ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ζα καο 

βνεζήζεη θαη γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο ν ζρεδηαζκφο, πνπ έξρνληαη, θαη γηα ην 

θηεκαηνιφγην είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα πξέπεη κε κεγάιε πξνζνρή λα ην 

δνχκε. Απηά είρα λα πσ. Νια ηα ππφινηπα θαληάδνκαη φηη πάξα πνιιέο θνξέο 

ζα αλαγθαζηνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε θαη λα ηξνπνηήζνπκε ην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Αο ειπίζνπκε φηη ηελ επφκελε ρξνληά, έρνληαο πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε θαιχηεξα θαη πην ζνβαξά θάπνηα έξγα 

ππνδνκήο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην Γήκν. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Γέδε, ήζαζηε πξαγκαηηθά 

επνηθνδνκεηηθφο απφςε. Ν θ.Θαξαγηάλλεο έρεη ην ιφγν.  

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δχν παξαηεξήζεηο - πξνηάζεηο έρσ. Θα 

ήζεια λα ζπκπεξηιεθζεί ε Β' θάζε ηεο κειέηεο ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ ηεο 

Καιαθάζαο. Ζ Α' θάζε βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο θαη έλα δεχηεξν, ζηηο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα απνπεξάησζεο ηνπ 

Θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ, φπσο ζα είλαη εμέδξεο θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Θαιχβαο.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο, θαη εγψ ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη πνιχ ζχληνκνο. 

Ινηπφλ, ην ηερληθφ πξφγξακκα πάληα πνπ θηηάρλνπκε ζε έλα Γήκν είλαη έλα 

κεγάιν επρνιφγην. Πην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα δνχκε αλ πηάζαλε νη επρέο καο ή 

φρη. Νζν κεγαιχηεξν, φζν πεξηζζφηεξν πιεζηάδνπκε ζην ζηφρν καο, ηφζν 
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θαιχηεξα είλαη. Ινηπφλ, γηα ην ηνπηθφ ηνπ Απιψλα έρσ λα πσ φηη έζηεηιε 

πξφγξακκα, έηζη; Δπεηδή είπε ε θα Πηεξγίνπ φηη δε ζηείιαλε θακία ηνπηθή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Απφθαζε είλαη. Ν Ξξφεδξνο εδψ πέξα είλαη, ν Αξηζηείδεο ν 

Ξάληνο. Ινηπφλ, ν θ.Γήκαξρνο δήηεζε αλνρή θαη θπζηθά πξέπεη λα ηε δψζνπκε 

γηα ηελ πξψηε ρξνληά ζε κεγάιν βαζκφ. Δίλαη πνιχ κεγάιν απηφ πνπ 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε φινη καο θαη φζν πεξηζζφηεξν βνεζάκε φιν ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε, θεξδηζκέλνη είκαζηε 

φινη καο θαη φρη ν Γήκαξρνο κφλν. Αθεζα ζην ηέινο κηα εξψηεζε πξνο ηνλ 

θ.Θαξίλν γηαηί έρσ θάλεη ηερληθφ πξφγξακκα. Πηε ζει., πξέπεη λα είλαη ηα λέα 

έξγα, ζηα λέα έξγα, ζηε ζει. 6, "Νκβξηα απνρέηεπζε", βιέπσ κειέηε 

απνρέηεπζεο Θαπαλδξηηίνπ, Βαξλάβα, Αθίδλαη (?), εξσηεκαηηθφ. Δίλαη ην 

κνλαδηθφ πνπ δελ έρσ μαλαδεί πνηέ κνπ. Γη' απηφ θαη έρσ απηή ηελ εξψηεζε. 

Ρν κνλαδηθφ πνπ δελ έρσ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Πηα λέα έξγα είλαη θπζηθά.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη; Κάιηζηα. Απιά επεηδή βιέπσ 

εξσηεκαηηθφ ρσξίο πνζφ, γη' απηφ θαη κνπ θάλεη εληχπσζε. Γελ ην έρσ μαλαδεί 

πνηέ ζε ηερληθφ πξφγξακκα.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Κάιηζηα. Θαη άιιν έλα πνπ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ, ζα ήζεια λα 

δσ ζην ηερληθφ πξφγξακκα κηα ζχλδεζε Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο. Θα ην ήζεια 

πάξα πνιχ απηφ λα ην δσ. Μέξσ πνιχ θαιά φηη ην ηερληθφ πξφγξακκα απηφ 

είλαη δηαρεηξηζηηθφ θαη δελ πεξίκελα θάηη δηαθνξεηηθφ. Ξξαγκαηηθά ηελ πξψηε 

ρξνληά δελ πεξίκελα θάηη δηαθνξεηηθφ. Αιιά ηνπιάρηζηνλ πνιινί δεκφηεο πνπ 
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ζα ζειήζνπλ λα θαηέβνπλε ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ, ζα έπξεπε λα ππήξρε κηα 

ηέηνηα ζπγθνηλσλία. Ν θ.Θαξίλνο καο είπε φηη ζα θαιεζηνπκε λα θάλνπκε 

πνιιέο αιιαγέο. Δρεη απφιπην δίθην. Δδψ πέξα ήκαζηαλ Γήκνο Απιψλα θαη 

πξαγκαηηθά θάλακε θαη εθεί πέξα αξθεηέο αιιαγέο. Δδψ ζ' απηφλ ην κεγάιν 

Γήκν ηνπ Υξσπνχ, ηνλ θαηλνχξγην Γήκν ηνπ Υξσπνχ, ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" 

Γήκν, απηφ πξαγκαηηθά ζα ην δνχκε πνιιέο θνξέο. Απηφ, δελ έρσ λα 

πξνζζέζσ θάηη άιιν. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λνκίδσ φηη φινη νη νκηιεηέο έζεζαλ 

θάπνηα ζέκαηα ζνβαξά. Ρν ζέκα είλαη φηη δελ είλαη ηνπ παξφληνο λα ειέγμνπκε 

έλα έλα ηα πξνβιήκαηα. Πην ηερληθφ πξφγξακκα ζα κπνξνχζακε λα βάινπκε 

άιια ηφζα έξγα ή λα βγάινπκε πνιιά απφ απηά θαη λα θάλνπκε δηάθνξεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Νπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο ν Θαιχβαο, επρφκαζηε λα 

κπνξέζεη ν Γήκνο λα ηα πινπνηήζεη φια ή ην δπλαηφλ ηα πεξηζζφηεξα. Αθνπζα 

θαη ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο θαη κηιήζακε γηα ην φξακα θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηφπνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη θάζε Γήκνπ δελ είλαη θάηη 

άυιν, δελ είλαη θάηη αφξηζην. Δίλαη ζπγθεθξηκέλεο δηεθδηθήζεηο, ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο θαη δελ αθνξνχλ κφλν ην ηερληθφ πξφγξακκα, αιιά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηεθδίθεζε, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ επηζπκία καο λα 

πξνζειθχζνπκε, θαθά ηα ςέκαηα, λα πξνζειθχζνπκε αλάπηπμε, λα 

πξνζειθχζνπκε θφζκν, πνπ επράξηζηα ζα έξρεηαη ζηνλ Υξσπφ γηαηί πεξί 

απηνχ πξφθεηηαη. Δίκαζηε έλαο Γήκνο θαζαξά ηνπξηζηηθφο θαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε κε κεγάιν νξεηλφ φγθν θαη κε κεγάιε παξαιία, πηζηεχσ απφ ηνπο 

ιίγνπο Γήκνπο ζηελ Αηηηθή πνπ ζα πξέπεη λα απνξξνθήζεη θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ην ιεθαλνπέδην θαη ην κεγάιν αζηηθφ θέληξν ησλ Αζελψλ, θαη 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε Γήκαξρε, δε ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά ζα ήζεια λα πξνηείλσ δχν πξαγκαηάθηα. Νπσο 
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είπα, ε αλάπηπμε αθνξά ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Γχν απφ απηέο ζα ζαο ηηο 

αλαθέξσ ηψξα, ε κηα είλαη νη πνιενδνκηθέο κειέηεο ζην Γήκν Υξσπίσλ πνπ 

πάζρνπκε παληειψο σο Γήκνο ή απφ ηηο πξψελ Θνηλφηεηεο θαη Γήκνπο αιιά 

θαη απφ ηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ θαη ζα πξέπεη επάλσ ζ' απηφ λα δψζεηε 

κεγάιν βάξνο, δηαθνξεηηθά γηαηί λα έξζεη θάπνηνο ζηνλ Υξσπφ;  

 Θαη ην δεχηεξν ζέκα είλαη ελφςεη ηνπ πξναζηηαθνχ πνπ ζπδεηείηαη θαη 

ζα γίλεη θάπνηα ζηηγκή, Αζήλαο - Σαιθίδαο, λα πξνζπαζήζεηε λα 

ελεξγνπνηήζεηε ηνλ πξψελ Πηαζκφ Ξνιπδελδξίνπ. Γηα φζνπο δελ ηνλ μέξνπλ, 

είλαη ζηελ έμνδν ηνπ Καξθνπνχινπ, ζηελ Δζληθή Νδφ. Γλσξίδεηε φινη φηη ηα 

Υξσπνρψξηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο Αγ.Απνζηφινπο κέρξη θαη ην Γήιεζη, έλα 

κεγάιν κέξνο θεχγεη κέζσ Καξθνπνχινπ, ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δάλ 

θαηαθέξνπκε λα ελεξγνπνηεζεί απηφο ν Πηαζκφο, αθελφο κε πνιχ πεληρξά 

έμνδα ζα πξνζειθχζνπκε ηα Βφξεηα Ξξνάζηηα λα' ξζνχλ ζηνλ Υξσπφ ην 

θαινθαίξη, αθεηέξνπ ζα δηεπθνιχλεη φινπο εκάο πνπ θαηεθεχγνπκε 

θαζεκεξηλά ζηελ Αζήλα, πάιη κε πνιχ ιίγα έμνδα θαη ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν 

λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ Ξξναζηηαθφ. Γλσξίδεηε ηελ πεξηνρή γεσγξαθηθά. 

Φαληαζηείηε απηνχο πνπ βγαίλνπλ ζηελ έμνδν ηνπ Καξθνπνχινπ λα ρξεηάδεηαη 

λα πάλε ζηνλ Ξξναζηηαθφ ζηα Θηνχξθα, κε ηε ινγηθή εθεί πνπ είλαη ν Πηαζκφο, 

ζα έρνπλ θηάζεη ζηνλ Αγ.Πηέθαλν. Απφ εθεί θαη θάησ, λνείηαη φηη δελ έρεη 

λφεκα λα αθήζνπλ ην απηνθίλεην γηα λα πάλε κε ηνλ Ξξναζηηαθφ, έρνπλ 

θηάζεη ζηελ Θεθηζηά. Δλεξγνπνηψληαο ην Πηαζκφ ζα δψζεηε κεγάιε αλάπηπμε 

ζηελ πεξηνρή καο. Ξιεξνθνξηαθά ζαο ιέσ φηη είρε γίλεη αίηεκα απφ ηνλ 

Θνηλνηάξρε Ξνιπδελδξίνπ κε δηθή κνπ παξέκβαζε ην '96, είλαη κέζα ζηα 

αηηήκαηα ηνπ πνπξγείνπ ΞΔΣΥΓΔ, πνπ ζρεδηάδεη ην έξγν θαη ηνπ ΝΠΔ, απιά 

ρξεηάδεηαη θαη ε δηθή ζαο πνιηηηθή παξέκβαζε γηα λα ελεξγνπνηεζεί.  

 Νζνλ αθνξά γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα, ζα ην ςεθίζσ κε ηελ εμήο 

πξνυπφζεζε θαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλερηδφκελα έξγα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 
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ζπλερηδφκελα δελ πξνέξρνληαη απν θαηαηκήζεηο θαη απφ παξάηππεο ελέξγεηεο, 

φηη νη ελέξγεηεο είλαη ζχλλνκεο. Γε ζα ήζεια λα βξεζψ απνινγνχκελνο απφ 

έξγα πνπ έρνπλ απνθαζίζεη άιινη γηα καο. Λαη, αιιά κε απηήλ ηελ επηζήκαλζε. 

Θαη ζηα ζπλερηδφκελα θαη γηα ηα λέα ζα απνθαζίζνπκε εκείο θαη δε ζα έρνπκε 

ηνλ έιεγρν. Απηά ήζεια λα πσ θαη ζαο επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γ/ληα ησλ 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο 

θαη θχξηνη, αθνχζηεθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο. Νινη νη νκηιεηέο 

θαηέβαιαλ ηνλ νβνιφ ηνπο ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ λένπ Γήκνπ Υξσπνχ. Δθηηκψ 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Ονχζζε φηη παξαιείςακε λα θαιέζνπκε ζηελ 

πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Γήκνπ, ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ, 

ζηε κεηάβαζε δειαδή απφ ην παιαηφ, ηελ παιαηά δνκή ζηε λέα, φινπο ηνπο 

Ξξνέδξνπο θαη ηνπο Γεκάξρνπο, λα καο ελεκεξψζνπλ γηα ηα έξγα πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ηα πξνβιήκαηα θιπ. Θεσξψ φηη ήηαλε κηα παξάιεηςε 

απηή. Βέβαηα ήηαλ πνιιέο νη ππνζέζεηο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζεη θαλείο, 

δηθαηνινγείηαη. Ν θ.Νηθνλφκνπ ηδηαίηεξα κίιεζε γηα έξγα πνπ εκέλα πξνζσπηθά 

κε αγγίδνπλ πάξα πνιχ θαη ε θα Πηεξγίνπ, ην Ακθηαξάεην νπσζδήπνηε δελ 

κπνξνχκε λα ην αθήζνπκε ζηελ άθξε, είλαη ληξνπή καο, άιισζηε έρσ 

θαηαζέζεη κηα, έλα, κηα πξφηαζε γηα ην ηεξφ ρξένο πνπ έρεη ν "Θαιιηθξάηεηνο" 

Γήκνο Υξσπνχ ζην Ακθηαξάεην. Θαη έλα εθ ησλ πξψησλ πνπ πξέπεη λα γίλεη 

θαη παίξλσ αθνξκή απφ ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Βειηαληψηε, είλαη ην φηη πξέπεη λα 

ζπλερηζηνχλ νη αλαζθαθέο ζην Ακθηαξάεην γηαηί δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, 

πέξαλ ησλ άιισλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δίπε γηα ηηο Αθίδλεο, αιιά εγψ ην επεθηείλσ γηα ην 

Ακθηαξάεην. Δίλαη θαθφ απηφ; Υξαία. Θα ήζεια ινηπφλ, ζα ήζεια ινηπφλ, φπσο 
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είπε θαη ν θ.Θαξίλνο, λα αλνίμνπκε κεξηθνχο θσδηθνχο θαη νη θσδηθνί απηνί είλαη 

ζε φηη αθνξά ηε κειέηε ρσξνζέηεζεο δηαθφξσλ έξγσλ ηα νπνία ζα είλαη έξγα 

ηνπφζεκα γηα ην Γήκν. Αο πνχκε ην Γεκαξρηαθφ Κέγαξν είλαη θάηη πνπ καο 

ελδηαθέξεη φινπο. Γελ μέξσ πνηα είλαη ε ζέζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γήκν 

Υξσπίσλ, εγψ ζα ήζεια πξνζσπηθά λα ππήξρε απφ εηδηθνχο κηα ρσξνζέηεζε 

γηα πνηα, πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε ζέζε. Ρν Γεκαξρηαθφ Κέγαξν είλαη έλα 

θφζκεκα θαη είλαη θαη ην Θνηλνβνχιην ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ξξέπεη λα κπεη ζηελ 

πην ελδεδεηγκέλε ζέζε θαηά ηελ άπνςε κνπ. Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη .. Δλαλ 

θσδηθφ πξέπεη λα βάινπκε αθφκε γηα Αξραηνινγηθφ Κνπζείν. Ν Υξσπφο έρεη 

κηα ηζηνξία ηελ νπνία αθφκα δελ .. ηελ αγλννχκε. Κελ μερλάηε φηη απφ εδψ, 

απφ ηνλ Υξσπφ, απφ ηε Γξαία, πξνήιζε ην Greece, Greek, Γξεθή θιπ. Ξέξαλ 

ηνπ Ακθηαξαείνπ θιπ., ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα θαη πνιιά επξήκαηα ηα 

νπνία πξέπεη θαη λα αλαδείμνπκε. πάξρνπλε επίζεο έξγα ηα νπνία πξέπεη λα 

ζηαζνχλ, λα ζηαζνχκε ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη φηαλ ιέσ πνηα είλαη απηά ηα 

έξγα πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, αλαθέξνκαη ζε θάπνηεο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο πνπ είρε ε πεξηνρή καο, φπσο είλαη ηα ιηγληηνξπρεία. 

Απηά ηα ιηγληηνξπρεία κπνξεί λα γίλνπλε Κνπζεία. Κπνξνχκε λα θηηάμνπκε 

πάιη ηελ Θαξβνπλφζθαια πνπ είλαη έλα κηθξφ έξγν αιιά είλαη ζπκβνιηθφ γηα 

ηνλ ηφπν θαη φπσο είπε θαη ν θ.Νηθνλφκνπ, λα θαη έλα πξάγκα πνπ ζα 

κπνξνχζε θ.Νηθνλφκνπ λα δεη θαλείο επηζθεπηφκελνο ηνλ Υξσπφ, ηελ 

Θαξβνπλφζθαια θαη αλ κπνξνχζακε λα θάλνπκε θαη έλα ηξελάθη κέρξη επάλσ, 

κέρξη ηε Καπξνζνπβάια θαη ην Κπάθε θαη βιέπακε θαη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο 

απηέο λα ηηο αλαθαηλίζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Ξνιπηερλείν θαη κε άιιεο πεξεζίεο ηηο ζηνέο, ζα είρακε θαη καζεηέο απφ 

άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πεξηνρή.  

 Δπίζεο, έρσ πξνηείλεη κηα πηπρή αο πνχκε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 

είλαη θαη ε δηαζαιάζζηα επηθνηλσλία ηνπ Υξσπνχ κε πφιεηο ηνπ Βφξεηνπ θαη 

Λφηηνπ Δπβντθνχ. Θα ήηαλ σξαίν, ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηδηαίηεξα, λα 
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ππήξρε έλα θαξαβάθη θαη λα καο πήγαηλε πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα βφξεηα, 

Σαιθίδα, Αηδεςν θιπ. ή πξνο ηα λφηηα ή θαη ηα δχν καδί ή αθφκε απηφ ην 

θαξαβάθη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη γηα θάπνηεο βξαδηέο κέζα εδψ ζηνλ 

Δπβντθφ, ζηελ πεξηνρή καο, κε κνπζηθή, κε εθδειψζεηο άιιεο θιπ. Θα έδηλε κηα 

πνηφηεηα ζηε δσή καο. Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ κειέηεο 

ρσξνζέηεζεο πάξθηλγθ. Ζ αλάπηπμε ζα θέξεη θφζκν, ζα θέξεη απηνθίλεηα, ηα 

απηνθίλεηα πξέπεη θάπνπ λα ηα παξθάξνπκε. Θαη φια .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, πνιιά πάξθηλγθ, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα. Γε ζα ήζεια λα 

έηζη θνπξάζσ πεξηζζφηεξν. Σαίξνκαη πνπ ππάξρεη .. απφ ην Γήκαξρν θαη απφ 

φιν ην Ππκβνχιην βέβαηα θαη απφ ηνλ Γ/ληε ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Γηακαξέιν. Ζ θα Βαξλάβα έρεη ην ιφγν. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, είκαη ε ηειεπηαία, ειπίδσ φρη θαη ε έζραηε. Γε ζα 

θνπξάζσ, ζα κηιήζσ πνιχ ζχληνκα θαη ζπγθεθξηκέλα. Θα θάλσ θάπνηεο 

πξνηάζεηο έξγσλ πνπ κπνξεί λα είλαη ίζνλνο ζεκαζία, πνπ φκσο λνκίδσ φηη 

κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο καο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή ζα έιεγα ηνπ 

Καξθφπνπινπ - Υξσπνχ, πξνβιέπεηαη έλα γήπεδν 5 ρ 5 ζηε ζέζε .. Θα 

πξνηείλακε αθφκα έλα γήπεδν 5 ρ 5 ζηνλ θπξίσο νηθηζκφ. Δπίζεο, εθεί ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ ρξεηάδνληαη πηλαθίδεο νλνκαηνδνζίαο ησλ δξφκσλ θαη κηα 

επέθηαζε ηνπ ρσξηνχ ηνπ Καξθφπνπινπ κε ΦΔΘ νξηνζέηεζεο. Νζνλ αθνξά 

ηελ πεξηνρή ζην Λέν Ιεβίζη πξνηείλνπκε ηελ επηζθεπή ησλ δξφκσλ απφ ην 

Ιεβίζη πξνο ηνλ Θνζθηλά, Κπάθε, πξνο Καπξνζνπβάια θαη πξνο Ακπειάθηα. 

Δλα γήπεδν 5 ρ 5 ζην Ιεβίζη, δηακφξθσζε πιαηείαο πίζσ απφ ηελ εθθιεζία ηεο 

Εσνδφρνπ Ξεγήο, θαηαζθεπή θαη ζήκαλζε ησλ νδψλ ζην Λέν Ιεβίζη, 

αλάπιαζε θαη ζπληήξεζε ηεο Ξαηδηθήο Σαξάο Λένπ Ιεβηζίνπ θαη ριννηάπεηα 
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ζην γήπεδν ζηε ζέζε Αιψληα. Ρψξα, φζνλ αθνξά ηηο Αθίδλεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ, πξνηείλνπκε ηε ζέζε, ινηπφλ, ηε ζέζε .. 

Θνπηζνπξψ. Θαη γηα ην Θαπαλδξίηη, εθεί φπνπ αλαθέξεηε ηελ αλάπιαζε ηνπ 

ππφγεηνπ πάξθηλγθ, αλ ν ρψξνο επάλσ ζα δηαηεζεί γηα ην 5 ρ 5, φπνπ 

αλαθέξεηαη θαη απηφ ζαλ έξγν, δελ ην μέξσ, πάλησο πξνηείλνπκε λα γίλεη εθεί 

ην 5 ρ 5 θαη ν ρψξνο λα γίλεη έλαο πνιπρψξνο, ηνλ νπνίνλ λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλε θαη ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο. Γειαδή, κπνξεί λα γίλεη θαη 

έλαο ρψξνο γηα πνδήιαηα, λα κπνξνχλ λα θάλνπλε ηα παηδηά ηνλ αζιεηηζκφ 

ηνπο ή θαη ελήιηθεο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν γηα αλαςπρή. 

Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Θχξηε Ιίηζα, ζηελ δεπηεξνινγία ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ έρσ κηα πξφηαζε πξνο ηνλ θ.Θαξίλν γηα λα ην ςεθίζνπκε θαη λα 

είλαη θαη νκφθσλν, ζα κπνξνχζε κε αλάγλσζε ν θ.Θαξίλνο αλ βγάιεη κειέηεο 

θαη φζα ζέιεη απφ ηηο εξγαζίεο, λα ηειεηψλνπκε κέζα ζε έλα ηέηαξην ηα πάληα. 

Θα κπνξνχζακε απφ ηελ αξρή δειαδή λα είρακε πάεη έηζη, ζε έλα ηέηαξην λα 

ηειεηψζνπκε ηα πάληα θαη ζα ήμεξαλ θαη φινη πην είλαη ην ηερληθφ πξφγξακκα 

ηνπ Γήκνπ. Θα είραλ πιήξε ελεκέξσζε. Δλσ ηψξα, εληάμεη, ππάξρεη θαη κηα 

θνχξαζε αο πνχκε. Ξξνηείλσ ινηπφλ θ.Θαξίλν πνιχ γξήγνξα λα ηξέμνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε, ζηνλ θ.Γήκαξρν. Ξξνηείλσ ινηπφλ λα ηξέμνπκε γξήγνξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα δελ ηα έρνπκε ζεκεηψζεη ήδε θαη ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο 

θ.Γήκαξρε, νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλε θάλεη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα είλαη λέα 

έξγα πνπ λα απνηεινχλ θαηάηκεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεηε 

θαηαξηίζεη ήδε εζείο. Ζδε απφ ην έλα ηερληθφ πξφγξακκα πνπ έρεηε θαηαξηίζεη 

εζείο ηελ πξνεγνχκελε θνξά κε ην ζεκεξηλφ πνπ καο δψζαηε ζήκεξα, νη 
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αιιαγέο επηθέξνπλ αθφκα θαη λέα θαηάηκηζε. Δδεημα θαη θάηη ζηνλ θ.Θαξίλν. 

Δκείο έρνπκε φιε ηελ θαιή δηάζεζε ζε κηζή, ζε 20 ιεπηά ζα έρνπκε ηειεηψζεη. 

Θακία .. Θαη επίζεο ζέισ λα ζαο πσ φηη δηαβάδνληαο ην ηερληθφ πξφγξακκα, 

έρσ λα ζαο πσ ην εμήο, φηη ζα έπξεπε λα έρνπλε πξνεγεζεί ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο εληαίνη θαλνληζκνί θαζαξηφηεηαο, χδξεπζεο θαη γηα ηα 

Θνηκεηήξηα. Γηαηί εδψ κέζα έρεη δηαδηθαζίεο πνπ γηα αξθεηνχο απφ καο είλαη 

πξσηφγλσξεο, πξσηφγλσξνη ζηηο πξψελ Θνηλφηεηεο. Γειαδή, θάηη πνπ ζην 

Γήκν Υξσπνχ είλαη λφκηκν θαη ζσζηφ, ζηε Καιαθάζα δελ είλαη ζσζηφ θαη 

κέζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα δελ, αλ δελ κνπ ην εμεγήζεη θάπνηνο δελ κπνξψ 

λα ην ςεθίζσ. Γειαδή ε θαηαζθεπή ηάθσλ ζε καο είλαη θάηη πξσηφγλσξν. 

Δδψ είλαη θάηη πνιχ ζσζηφ θαη λφκηκν. Ινηπφλ, επί ηεο νπζίαο, θ.Θαξίλν εγψ ζα 

ήζεια λα βγάιεηε ηηο πξνκήζεηεο θαη φ,ηη πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα βγεη γηαηί έρεη 

θαηαηκίζεηο κέζα, ζαο μαλαιέσ πάιη νη εξγαζίεο, θαη εκείο πνιχ επραξίζησο ζα 

ςεθίζνπκε ην ηερληθφ πξφγξακκα.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Μέξεηε θάηη, φπσο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ζα κπνξνχζαηε λα πάξεηε έλαλ ηπθινζνχξηε. Γειαδή, ηη έρεη ν Γήκνο 

Υξσπνχ. Απηφ. Δθαξκφδνπκε απηφ κέρξη λα ππάξμεη θάηη θαηλνχξγην.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά κέρξη ηφηε, θ.Γήκαξρε, κέρξη ηφηε ππάξρνπλε ζέκαηα. 

Γειαδή, κέζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα, ζαο μαλαιέσ, εθαξκφδεηε πξάγκαηα 

πνπ ζε καο βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί ηψξα ή πνπ δελ ππάξρεη, 

είλαη θαη πξσηφγλσξν ή κπνξεί λα είλαη θαη ιάζνο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζαο είπα εγψ θάηη, απιψο αλαθέξσ αο πνχκε φηη πξέπεη λα ιπζεί 

απηφ. Ρσξα, επί ηεο νπζίαο, ζα είρακε ηειεηψζεη ζε κηα ψξα φιν ην Γεκνηηθφ 
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Ππκβνχιην θαη απηά πνπ πξνηείλαλε νη θχξηνη ζπλάδειθνη εάλ ζα κπνχλε, ζα 

είλαη θαηάηκηζε. Ρα έρεηε γξάςεη; Ρα έρεηε ζεκεηψζεη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, φινη ζεκεηψλαηε αιιά εδψ ζα παξζεί κηα απφθαζε. Δίλαη κηα 

απφθαζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Ξνηα είλαη ε απφθαζε απηή; Απηή ε 

απφθαζε κε φια απηά αλ ηα έρεηε ζεκεηψζεη, αλ ηα έρεηε πηνζεηήζεη θηφιαο, 

ηα πξνηείλεηε γηα λα ηα ςεθίζνπκε, είλαη θαηάηκηζε. Πίγνπξα έρεη θαηαηκίζεηο 

απηά πνπ ιέγαλε νη θχξηνη ζπλάδειθνη κέζα.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξφηε ζα ειεγρζεί;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αχξην .. Θχξηε Νηθνλνκάθνπ, ζήκεξα ςεθίδνπκε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα εκείο ζα ςεθίζνπκε ζήκεξα. Πήκεξα θαινχκαζηε, εδψ πέξα 

θαινχκεζα λα ςεθίζνπκε .. Λαη, δειαδή άκα αχξην, ηη; Γελ έρεη αχξην, ζήκεξα 

έρεη. Γη' απηφ, εγψ ζαο μαλαιέσ, ζα θάλεηε ιάζνο θαη ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δάλ βγνχλε νη εξγαζίεο, αλ βγνχλε νη πξνκήζεηεο, αλ βγνχλε φια απηά ηα 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ είλαη θαη ζην ηερληθν πξφγξακκα θαλνληθά, κπνξνχκε 

πνιχ γξήγνξα λα πξνρσξήζνπκε ζηα έξγα, λα είλαη θαη νκφθσλε ε απφθαζε 

θαη δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Αιιά ζαο μαλαιέσ πάιη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα είρακε ηειεηψζεη ηψξα εδψ θαη ψξα. Λα ζαο εμεγήζσ ην γηαηί.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρνπλε ζρέζε απηά κε ην ηερληθφ πξφγξακκα θ.Νηθνλνκάθν 

φκσο.  
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα αξρίζσ εγψ λα ηα πσ φια απηά;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά ζην ηέινο ηη ζα ςεθίζνπκε; Γε γίλεηαη θ.Νηθνλνκάθν, 

ζπγλψκε, πξαθηηθά δε γίλεηαη απηφ πνπ ιέηε, πξαθηηθά, δηαδηθαζηηθά.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία, εγψ ζα μεθηλήζσ, ζα θνπξάζσ ιίγν ίζσο. Θα πάσ ζηα λέα 

έξγα κφλν. Πηα ζπλερηδφκελα είλαη απηά πνπ έρεηε γξάςεη ήδε εζείο θαη απηά 

πνπ είπε ν θ.Βειηαληψηεο, πνπ ήηαλε πνιχ ζεκαληηθά θαη φζνη άιινη είπαλ θαη 

απνδείμαλε φηη ππάξρνπλε ήδε ζπλερηδφκελα έξγα θαη άιιν έλα θ.Βειηαληψηε 

κνπ είπαηε γηα ηηο Αθίδλεο. Πην ηειεπαηαίν έξγν, είλαη ζπλερηδφκελν θαη φρη 

λέν. Απηφ θ.Νηθνλνκάθν είλαη ζεκαληηθφ. Δγψ δελ ην γλσξίδσ απηφ ην έξγν. Ν 

θ.Βειηαληψηεο ην γλσξίδεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεκεηψζεθε απηφ θαη έρεη δηαγξαθεί απφ ηα λέα έξγα. Δρεη 

δηαγξαθεί απφ ηα λέα έξγα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα πνην ιέηε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κε δηαθφςνπκε ηνλ θ.Ιίηζα ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ λα θάλσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη λα παξέκβεη γηα κηα πξφηαζε ε θα Πηεξγίνπ. Δρεηε 

αληίξξεζε; Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζα έιεγα, αλ δέρεηαη θαη ν θ.Ιίηζαο, λα θάλνπκε ην εμήο, 

αθνχ δέρεζηε θάπνηα έξγα φηη απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ, αθνχ ηα καδέςεη 

ε Γξακκαηέαο θαη ηα θηηάμεη θαλνληθά, λα θάλεηε εζείο ην κάδεκα θαη λα ην 
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δνχκε νη επηθεθαιείο ην ηειηθφ θείκελν θαη ηειεηψλεη ε ηζηνξία. Αθνχ ην 

δερφκαζηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, δε γίλεηαη απην πνπ ιέηε. Γε γίλεηαη απηφ πνπ ιέηε. 

Πήκεξα απνθαζίδνπκε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα, ηειείσζε. Δηζη ιέεη ν Λφκνο. 

Αχξην. Γε γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, μεθηλάσ θαη ιέσ, εγψ πξνζσπηθά ην πξψην έξγν πνπ βιέπσ 

.. Θχξηε θαξίλν, θ. Θαξίλν, κπνξείηε ιίγν λα παξαθνινπζήζεηε; Πην ηερληθφ 

πξφγξακκα ην πξψην λέν έξγν πνπ βιέπσ είλαη ζηελ χδξεπζε, ε "Ππληήξεζε, 

βειηίσζε δίθηπσλ χδξεπζεο". Νια ηα πξνεγνχκελα γηα κέλα δελ είλαη ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα. Κε αθνχηε θ.Θαξίλν;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε θ.Θαξίλν. Δρεηε 2.11. "Απνςίισζε δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ", έρεηε 2.16. "Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

πεξηνρψλ Γήκνπ Υξσπνχ". Δίλαη αθξηβψο ην ίδην θαη είλαη θαη ην 7.4, αθξηβψο 

ην ίδην, νκνεηδή έξγα. Δίλαη θαηάηκηζε, ζα ζαο γπξίζεη πίζσ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ ζαο ιέσ φηη δε ζα κνπ γπξίζεη. Γηαηί ην έλα είλαη εξγαιείν γηα 

λα δνπιέςεη γξήγνξα ν Γήκνο θαη ην άιιν είλαη θαλνληθή κειέηε. Νηαλ ζα 

επηρεηξεκαηνινγήζσ γηαηί είλαη γξακκέλν, δε ζα θαζαξίζνπκε, ηελ άιιε ζεδφλ 

ζα θαζαξίζνπκε αλ πάκε κε ην 300.000. Ξξέπεη λα έρνπκε έλα εξγαιείν, λα 

κπνξέζνπκε γξήγνξα λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη ηελ θάλνπκε θαη ηε κειέηε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Θαξίλν, ζαο μαλαιέσ πάιη, είλαη αθξηβψο νκνεηδή. Ρν ιέεη 

μεθάζαξα .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Παο είπα, εγψ έρσ θάλεη 10 πξνγξάκκαηα, πνηέ δε κνπ γχξηζε θαη 

έρεη πνιιά ηέηνηα κέζα.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, εγψ εθεί .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη εξγαιεία ην ηερληθφ πξφγξακκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κνπ επηηξέςεηε φηη εθεί έρσ ηελ αληίξξεζε, ηελ νπνία ηελ 

θαηαζέησ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ινηπφλ ή ην "Γεκηνπξγία δσλψλ 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο" πηζηεχσ φηη ζέιεηε λα πείηε, γηαηί γξάθεηε ζην 2.15. 

"Εψλεο ππξφζβεζεο Γήκνπ Υξσπνχ". Ρη ελλνείηε; Κπνξείηε λα κνπ ην 

εμεγήζεηε ιίγν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αληηππξηθήο πξνζηαζίαο είλαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αληηππξηθήο. Λα ην δηνξζψζνπκε γηαηί ιέεη δψλεο ππξφζβεζεο. 

Ππκθσλείηε θχξηε .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη, ζπκθσλψ, ζπκθσλψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζπκθσλείηε; Δληάμεη. Ινηπφλ, ζπληήξεζε, βειηίσζε 

έξγσλ χδξεπζεο, κεηαηφπηζε δηθηχσλ, αληηθαηάζηαζε ππφγεηνπ αγσγνχ γηα 

ηνλ Απιψλα, εμεηδηθεπκέλα έξγα, αληηθαηάζηαζε, ινηπφλ, ην έξγν γηα ηελ 

Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ, ην ζβήζαηε;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πην 3.6., αληηθαηάζηαζε, ζαθψο θαη είλαη έξγν, αληηθαηάζηαζε 

ακηαληνζσιήλσλ 3.7., 3.8. Ρν 3.9. είλαη πξνκήζεηα, 3.10. είλαη πξνκήζεηα. 

3.11. "Ππλδέζεηο λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο", είλαη απηφ πνπ ζαο έιεγα. Πε καο 

δελ ππάξρεη ηέηνην έξγν. Πην Γήκν Υξσπνχ πξνθαλψο λα ππάξρεη. Δκείο 

έρνπκε έλαλ δηαθνξεηηθφ θαλνληζκφ φκσο. Δάλ ππάξρεη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο ή ζηνλ θαλνληζκφ πνπ ζα θέξνπκε, ηη ελλνείηε "λέεο παξνρέο 

χδξεπζεο"; Κπνξείηε λα καο εμεγήζεηε; Δγψ ςεθίδσ λαη αιιά ηνπιάρηζηνλ λα 

μέξσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ζ ζχλδεζε ζε καο γίλεηαη είηε απφ ηνπο πδξαπιηθνχο, είηε ν ηδηψηεο 

είλαη ππεχζπλνο. "Ππλδέζεηο λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο", ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, θάπνηνπο δελ ηνπο ελδηαθέξεη. Δκαο καο ελδηαθέξεη γηαηί 

αζρνιεζήθακε. Κάιηζηα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ φκσο. Αλ ν θαλνληζκφο χδξεπζεο αλαθέξεη .. Θχξηε 

Γήκαξρε .. Κάιηζηα. Απηφ δειαδή είλαη έλα λέν έξγν .. Δληάμεη, εγψ γηα λα 

κηιάσ θάηη μέξσ αιιά δελ πεηξάδεη, θάπνηνπο δελ ηνπο ελδηαθέξεη, αιιά δε 

γλσξίδνπλ. Γειαδή, ιέσ ην εμήο, ν δηθφο καο ν θαλνληζκφο χδξεπζεο δελ έδηλε 

ην δηθαίσκα λα θαλνπκε θάηη αληίζηνηρν θαη ιέσ θαη ην εμήο, ζηα έξγα πνπ ήδε 

έρνπκε γηα λα εγθξίλνπκε ζήκεξα, έρεη γηα ηε Πθελδάιε έλα έξγν πνπ ζα 

αληηθαηαζηνχλε 200 παξνρέο. Δθεί ζα αληηκεησπίζεηε έλα πξφβιεκα. Κήπσο 

εδψ κπνξείηε λα απμήζεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα πάηε ζε έλα λέν έξγν πνπ 

λα κελ είλαη θαηάηκηζε, δχν νκνεηδή έξγα, θαη λα γίλεη θαη εθεί έλα αληίζηνηρν 

έξγν. Ιέσ θάηη πνπ γλσξίδσ απφ ηνλ ηφπν κνπ. Απηά είλαη ιίγν ζνβαξά 

πξάγκαηα. Ινηπφλ, θαη ιέσ ην εμήο, ζην δηθφ καο φκσο θαηαζηαηηθφ δελ 

κπνξείο λα θάλεηο θάηη ηέηνην, γηαηί είλαη ππ' επζχλε ηνπ ηδηψηε. Δηζη γξάθεη ην 

θαηαζηαηηθφ θαη ην γξάθεη απζηεξά ν θαλνληζκφο χδξεπζεο θαη ιέσ ην εμήο, 

καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν θαλνληζκφο, θάπνηνη γειάλε, αιιά εληάμεη, εκείο νη 

επαγγεικαηίεο πνπ ιέηε ηεο Απηνδηνίθεζεο έρνπκε θαη πξνβιήκαηα πσο ζα 

ιεηηνπξγήζεη αχξην πξαγκαηηθά ν Γήκνο. Θαη ιέσ ην εμήο, αλ κπνξείηε 

πξαγκαηηθά, αλαξσηηέκαη, είλαη λφκηκν βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Υξσπνχ;  

.......: Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Δγψ εδψ πξνηείλσ λα ην απμήζεηε θαη λα εληάμεηε φ,ηη άιιν 

ζέιεηε λα θάλεηε ζε χδξεπζε ζηνλ επξχηεξν Γήκν ζε ζπλδέζεηο. Θα ην 

αληηκεησπίζεηε εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Πθελδάιεο, ζαο ην ιέσ απφ ηψξα. 

Ινηπφλ, "Ππληήξεζε θαη επηζθεπή" γηα κέλα είλαη ζπληήξεζε, είλαη εξγαζίεο, 
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θ.Θαξίλν. Ρν 3.13. είλαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ, ζαθέζηαηα είλαη, φκσο ζαο ην 

ιέσ απφ ηψξα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, είλαη ίδηα πξάγκαηα αθξηβψο. Δπηζθεπέο, 

ζπληεξήζεηο θαη πξνκήζεηα booster. Δίλαη αθξηβψο ην ίδην πξάγκα θαη εδψ είλαη 

απηφ θ.Θαξίλν πνπ ιέηε ε δηαθνξά, ην ηη είλαη έξγν θαη ην ηη είλαη πξνκήζεηα. 

Δδψ ζα ην αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα, ηελ εξκελεία ηνπ Λφκνπ. 

Γείηε ην γηαηί αιιηψο ζα είλαη θαηάηκηζε. Βειηηνπνίεζε .. Δίλαη πξνκήζεηεο ηα 

ππφινηπα, δελ είλαη πνπζελά θαλελα έξγν. "Ξαξαθνινχζεζε πνηφηεηαο", είλαη 

αλάζεζε εξγαζίαο, ην 3. Ξάκε ζην 3.24. "Ρνπνγξαθηθή απνηχπσζε", βεβαίσο 

είλαη έξγν. Ρν 3.25. είλαη κίζζσζε, δελ κπαίλεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Ρν 

3.26. "Γεσινγηθή κειέηε", ην 3.27. "Γηάλνημε θαηαζθεπή γεσηξήζεσλ", είλαη 

έξγν. Ρν 3.28. είλαη πξνκήζεηα, ην 3.29. είλαη πξνκήζεηα, ην 3.30. είλαη 

πξνκήζεηα, ην 3.31. πξνκήζεηα, ην 3.32. πξνκήζεηα. Ρν 3.33. είλαη 

εθζπγρξνληζκφο, είλαη έξγν, απεληάρζεθε απφ ην ΘΖΠΔΑ θαη εδψ ζα είρε 

λφεκα λα καο πείηε αλ ζα ην μαλαπξνηείλνπκε ζην λέν ΘΖΠΔΑ,  εάλ ζα πάεη 

απφ ίδηνπο πφξνπο θαη έρεη ηε ζεκαζία ηνπ φιν απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ζα πάεη ζην ΔΠΞΑ, βεβαίσο. "Ππληήξεζε θαη θαζαξηζκφο αγσγψλ 

νκβξίσλ πδάησλ". Παο ιέσ φηη ζηελ Θνηλφηεηα ησλ Αθηδλψλ ηέηνην έξγν δελ 

θξίζεθε επηιέμηκε δαπάλε, γηαηί έρεηο εξγάηεο, δελ κπνξείο λα ην θάλεηο κφλνο 

ζνπ. Δγψ ζαο πξνεηδνπνηψ. Ρψξα, ην 4.2., 4.3., θαη ην 4.6., "Θαηαζθεπή 

αγσγψλ νκβξίσλ πδάησλ" ζε δηάθνξα ζεκεία θαη "Θαηαζθεπή 

απνζηξαγθηζηηθψλ θαη θαηαζθεπή ηνπηθψλ ηερληθψλ", εθφζνλ ηα έρεηε φια ζην 

Γήκν Υξσπνχ, είλαη θαηάηκηζε. Δίλαη αθξηβψο νη ίδηεο εξγαζίεο, πνπ βάιηε ηα 

ζε έλα έξγν, θάληε νκνγελή ηα αληηθείκελα θαη θάληε κηα κειέηε. Νη κηζζψζεηο 

δελ είλαη κέζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα. "Ζιεθηξνθσηηζκφο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ", πιαηείεο πεδφδξνκνη. Δδψ ζα ήζεια λα μέξσ αλ 

αλαθεξφζαζηε ζε peeler ή αλαθεξφζαζηε ζε κειέηεο ην νπνίν είλαη νιφθιεξν 
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έξγν. Γειαδή, λα κπνχλε εθνχζηεο, φια, φια καδί παθέην. Γηαηί αλ είλαη λα 

πάλε φια καδί παθέην, πξέπεη λα δνχκε παξαθάησ, εθεί πνπ ιέηε επέθηαζε 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, ηνπνζέηεζε λέσλ ηζηψλ, κήπσο πξέπεη λα ην πάηε καδί, 

αιιηψο ζα είλαη θαηάηκηζε έξγνπ πάιη. Ρν 5.5. "Κειέηεο γηα αλαλεψζηκεο  ..", 

βεβαίσο είλαη έξγν. Ρν 5.6., ην .. φια απηά είλαη πξνκήζεηα ιακπηήξσλ. Νια 

απηά είλαη πξνκήζεηεο πνπ κπνξνχλ λα κελ είλαη κέζα. "Ξξνκήζεηα 

ζπζηήκαηνο αληηθεξεαπληθήο πξνζηαζίαο ζε δεκνηηθά θηίξηα". Απφ ηψξα ζαο 

ιέσ, αλ θαη δελ είλαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη 

θαηάηκηζε γηαηί ην βάδεηε ζηα θηίξηα θαη ην βάδεηε θαη ζηηο δεμακελέο. Δίλαη 

θαηάηκηζε. Λα ην πξνζέμεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ρν 5.10. "Κεηαηφπηζε 

δηθηχσλ", βεβαίσο, απηφ είλαη έξγν. Νη "Ξξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ 

απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ έθηαθηεο βιάβεο", εάλ θαη εθφζνλ είλαη επηιέμηκε 

δαπάλε, εθφζνλ ππάξρεη ειεθηξνιφγνο ζην Γήκν, ηφηε ζα κπεη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, φρη εδψ. 

 Πηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ κεραληζκφ. Δίλαη φια πξνκήζεηεο, 

πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, πξνκήζεηεο, ηερληθή ππνζηήξημε, πξνκήζεηα, 

ζπληήξεζε, ηερληθή ππνζηήξημε, πξνκήζεηα. Γελ είλαη θάηη πνπ λα έρεη λα 

θάλεη κε ην ηερληθφ πξφγξακκα. Ρν επφκελν πνπ έρεηε λα πάηε, θεχγνπκε 

ηειείσο απφ ην 6 θαη πάκε ζην 7. Νια ηα άιια είλαη πξνκήζεηεο, δειαδή δελ 

είλαη ζεκεξηλφ ζέκα. "Ξεξίθξαμε δεκνηηθψλ ρψξσλ". Βεβαίσο θαη είλαη έξγν. 

"Φχηεπζε θαη δηακφξθσζε", βεβαίσο θαη είλαη έξγν θαη κάιηζηα είλαη θαη 

κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζα ήηαλ ίζσο θαη παξαπάλσ ζσζηφ λα θάλεηε. Ρψξα, 

ν "Θαζαξηζκφο, απνςίισζε δεκνηηθψλ ρψξσλ" είλαη απηφ πνπ ζαο έιεγα ζηελ 

αξρή, ε θαηάηκηζε. Δρεηε ίδην αθξηβψο ζηελ αξρή, έρεηε δχν έξγα ίδηα θαη έλα 

κεγάιν, ηξία έξγα ίδηα. "Δπηζθεπέο, ζπληεξήζεηο, κεραληζκφο ζπληξηβαληψλ", 

φια απηά είλαη εξγαζίεο, πξνκήζεηεο, πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ, κεραλεκάησλ 

θαη εξγαιείσλ. Γελ είλαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Ξάκε ζηελ θαηεγνξία 8, ζην 

"Δπέθηαζε Λεθξνηαθείνπ Καιαθάζαο". Θα ήζεια κηα εμήγεζε ηη αθξηβψο είλαη. 
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Κπνξείηε λα κνπ πείηε; Αλ ην ήμεξε θάπνηνο, ζα ήζεια λα κνπ πείηε. 

Ξξνθαλψο θάπνηνπο δελ ελδηαθέξνπλ απηά πνπ ιέσ. Ινηπφλ "Θαζαξηζκφο θαη 

απνςίισζε ησλ Λεθξνηαθείσλ". Αλ είλαη εξγαζίεο θ.Θαξίλν θαη λα πξνζέμεηε 

αλ είλαη επηιέμηκεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππαξρνπλ εξγάηεο. Ρν 8.3. "Θαηαζθεπή 

επέθηαζε θαη ζπληήξεζε", βεβαίσο θαη είλαη έξγν. Ρν 8.4. "Θαηαζθεπή ηάθσλ". 

Παο είπα θ.Γήκαξρε φηη ζε καο ε θαηαζθεπή ηάθσλ είλαη θάηη πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη. Αλ πξνβιέπεηαη ζηνλ Υξσπφ, βεβαίσο θαη είλαη έξγν, 

ζπκθσλνχκε, δελ έρνπκε θαλελα πξφβιεκα.  

 Πηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. "Ππληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ" 

είλαη εξγαζίεο. Δάλ έρνπλε κέζα θαη αληηθείκελα πνπ ζα κπνχλε, ηφηε είλαη 

έξγν. Ζ πεξίθξαμε, ην 9.2. είλαη έξγν, ην 9.3. είλαη έξγν "Δπηζθεπή θιεηζηνχ 

γπκλαζηεξίνπ". Ζ ζπληήξεζε ηερληθνχ .. ε ζπληήξεζε ριννηάπεηα δελ είλαη 

έξγν. Ζ πξνκήζεηα αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ δελ είλαη έξγν. Πηελ 

νδνπνηία. Γεκνηηθή Νδνπνηία. Βεβαίσο ζπκθσλνχκε θαη ζεσξνχκε φηη είλαη θαη 

πνιχ κηθξφ ην πνζφ. Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ. Θαη εθεί ζα ζπκθσλήζνπκε. 

Ππληήξεζε αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ δξφκσλ. Βεβαίσο ζα ζπδεηήζνπκε. Πηε 

δηαδεκνηηθή νδνπνίηα ζα ζέισ λα βάιεηε έλα πνζφ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

πεξάζεη ηερληθφ πξφγξακκα ρσξίο πνζφ. Δίλαη θελφ θ.Θαξίλν. Πηε ζει. 13, 14.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ακα μέξεη ηη ιέεη. Θχξηε Θαξίλν, ην είδαηε; Ρη πξνυπνινγηζκφο ζα 

κπεη, γηαηί πξέπεη λα ην ςεθίζνπκε ζήκεξα. Γελ κπνξνχκε λα ην 

ζπκπιεξψζνπκε αχξην. Ινηπφλ .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ππγλψκε, λα ξσηήζσ; Ξξνθαλψο δε ζα ην ζηείινπκε γηα έγθξηζε 

ην ηερληθφ πξφγξακκα. Ρν έρεη εγθξίλεη ν θ.Ιίηζαο. Αδεηαζε ε αίζνπζα θαη ζα 

αθνχκε ηνλ θ.Ιίηζα. Θα ζπλερίδνπκε λα ηνλ αθνχκε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχκε θ.Εαθείξε, ζαο παξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

Ππλερίζηε ζηα παξαθάησ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, "Θαηαζθεπή .. , ην 10.6., βεβαίσο θαη είλαη έξγν. Ρν 10.7. 

Γηάλνημε, απιψο, δελ μέξσ θ.Θαξίλν, επεηδή ιέεη, εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, αλ 

είλαη θαηάηκηζε κε ην κεγάιν έξγν. Θχξηε Θαξίλν. Κπνξείηε ..  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε δηαζπάηαη πηα. Απηά έρνπλ ηειεηψζεη ηα θνιπάθηα. Δκείο ην θάλακε 

νηθηζκνχο. Ξεγαίλεηε ην εληαίν έξγν θαη ζα είλαη κέζα θαη απμήζεηο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Ρν 10.7. Ινηπφλ, ε "Ξξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ" δελ είλαη ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα. "Ππγθνηλσληαθή κειέηε" ζαθψο θαη είλαη νη κειέηεο, 

εκπίπηνπλε ζηα έξγα. "Κίζζσζε κεραλεκάησλ" δελ είλαη έξγν. Ζ 

"Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ ηεο Καιαθάζαο" θαη εδψ είλαη απηφ 

πνπ ζαο έιεγα θ.Θαξίλν, ζε φια ηα έξγα ζα πξέπεη λα καο ιεηε πσο ζα πεγαίλεη 

ε ρξεκαηνδφηεζε. Γηαηί ζηηο 100.000 ζην έξγν ηεο Καιαθάζαο έρεη άιιν 

εξγνιαβηθφ φθεινο. Ρν ππφινηπν θνκκάηη ηνπ έξγνπ έρεη άιιν εξγνιαβηθφ 

φθεινο, πνπ είλαη απφ ηδίνπο πφξνπο. Δγψ πάλησο μέξσ ηη ζαο ιέσ. Θχξηε 

Θαξίλν θαηαιάβαηε ηη ζαο είπα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν θσδηθφο είλαη 10.11.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, εγψ ζαο ιέσ ην εμήο, νη 100.000 πξέπεη λα πάλε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε εηδηθή αλαθνξά απφ πνπ πξνέξρνληαη. Γηαηί είλαη απφ ηηο 

δεκφζηεο επελδχζεηο θαη έρνπλε άιιν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη άιιν 

εξγνιαβηθφ φθεινο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Ρν ππφινηπν πνζφ ζα κπεη, είλαη ηδίνπο πφξνπο. Ινηπφλ, ζηα 

ζρνιηθά θηίξηα. Δίλαη επηιέμηκν ην 11.1, ην 2, ην 3, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο 

γηαηί είλαη έξγα, ε θαηαζθεπή, ηα πάληα φια φζα ιέηε είλαη πνιχ ζσζηά. Κέρξη 

ην 11, 12, 13 θαη 14 ηα νπνία γηα κέλα είλαη, πξέπεη λα ηα βάιεηε ζε έλαλ 

θσδηθφ. Ρν 11.12., ην 11.13 θαη ην 14, δειαδή "Αλαθαηαζθεπή θαη 

δηακφξθσζε απιήο ζρνιείσλ" "Θαηαζθεπή αχιηνπ ρψξνπ Λεπηαγσγείνπ 

Αθηδλψλ". Νρη, ην Αθηδλψλ είλαη μερσξηζηφ γηαηί είλαη ζε Δηδηθφ Γηακέξηζκα. Ρν 

11.14. "Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ" είλαη αθξηβψο ην ίδην έξγν 

θ.Θαξίλν. Δπίζεο, ην 11.16. πνπ είπε ν θ.Ονχζζεο, είλαη ε ζπληήξεζε ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ. Γελ είλαη κέζα αιιά είλαη θαηάηκηζε. Λα ην πξνζέμεηε. Ρν 

11.18. ζα ήζεια λα κνπ εμεγήζεηε ηη είλαη. Γελ ην θαηαλνψ. 

"Ξεξηβαιινληνινγηθή αλαβάζκηζε ζρνιείνπ Γήκνπ Υξσπνχ" ηη ζεκαίλεη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά επηηξέςηε κνπ θ.Θαξίλν, πεξηβάιινληα ρψξν, δηακφξθσζε 

πεξηβάιινληα ρψξνπ ζρνιείνπ, έρεηε θαη παξαπάλσ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά γηα κέλα είλαη θαηάηκηζε θαη ην βιέπεηε, γηαηί ιέεη αθξηβψο 

"Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ ζρνιείνπ" θαη απφ θάησ "Αλαβάζκηζε 

πεξηβαιινληνινγηθή αλακφξθσζε ζρνιείσλ". Δίλαη αθξηβψο ην ίδην πξάγκα. 

Αλαθαηαζθεπέο, πνιχ ζσζηά, ην 11.19., έξγν. Ρν 12.1., 12.2., ην 12.3. .. Ρη 

είπαηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πνπ πξέπεη λα δηαγξαθεί. Ρν γλσξίδεη ν θ.Βειηαληψηεο, εγψ δελ 

ην γλσξίδσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ξέππα. Ζ νπζία έρεη ζεκαζία θ.Ξέππα, ε νπζία 

αθξηβψο, λαη. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ην 12.1., 12.2. είλαη κέζα ζην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ην 12.1. είλαη έξγν, ην 12.2. έξγν, ην 12.3. ιέεη είλαη 

ζπληεξήζεηο. Γε γλσξίδσ ηη αθξηβψο εάλ είλαη έξγν ή φρη, ην γλσξίδεηε. 

Ππληήξεζε Γήκνπ Υξσπνχ, βεβαίσο. "Αλέγεξζε θηηξίνπ πνιπρψξνπ" ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Καιαθάζαο. Δδψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν 

ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ πνπ ζα γίλεη απηφ θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά 

απαμηνχλ ηε δηθή κνπ ηνπνζέηεζε θαη εηιηθξηλά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ν θ.Αληηδήκαξρνο, ν ππεχζπλνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα, ν Γήκαξρνο έρεη δεηήζεη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ην ζέβνκαη απηφ. 

ΞΔΞΞΑΠ: .. λα θάλεηε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, "Πηαηηθή κειέηε" βεβαίσο θαη είλαη, "Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο", είλαη φια ηα άιια, νη πξνκήζεηεο κέρξη ην 12.18. δελ είλαη. "Ζ 

δηακφξθσζε ρψξσλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ" βεβαίσο θαη είλαη. Νη κειεηεο είλαη, ε 

κεηαθνξά, "Γηακφξθσζε αίζνπζαο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ" θαη απηφ είλαη 

έξγν. Ρν επφκελν έξγν είλαη ε εθπφλεζε κειέηεο, ε κεηαθνξά ηνπ αξρείνπ θαη 

ε "Γηακφξθσζε ρψξνπ πνιενδνκίαο" θαη απηφ κπνξεί λα είλαη έξγν θάιιηζηα. 

"Γηακφξθσζε - ηη ζεκαίλεη αθξηβψο δελ ην έρνπκε θαηαιάβεη απηφ. Ρν έρσ 

ζεκεηψζεη. Κπνξείηε θ.Γήκαξρε λα κνπ πείηε ηη είλαη απηφ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξνην πξάγκα; Ξνην πξάγκα; Ξέζηε κνπ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ιείπαηε ηφζελ ψξα θαη ξψηεζα πάξα πνιιά 

πξάγκαηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ πνπ ξσηήζαηε ηψξα. Θα ζαο απαληήζσ εγψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, "Κεηαθνξά αξρείνπ θαη ..  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέινπκε λα - ζθεθηφκαζηε λα κεηαθέξνπκε ην αξρείν. Ζηαλ απφ 

ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ καο δήηεζε ε Ξνιενδνκία, έηζη; Θαη ζέινπκε λα 

θάλνπκε θαη θαπνηεο παξεκβάζεηο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη φπσο ζα θάλνπκε 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εδψ πέξα, ζθεθηφκαζηε λα βξνχκε ρψξν λα 

κεηαθέξνπκε ην αξρείν. Ξξέπεη λα γίλεη θαη ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε θαη 

νη εξγαζίεο φιεο, πξέπεη λα γίλεη θαη ε δηακφξθσζε ίζσο ηνπ ρψξνπ ηεο 

Ξνιενδνκίαο, γηα θαιχηεξε εξγνλνκία. Ξνην είλαη ην πεξίεξγν;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παλ ηίηινο δελ είλαη θαηαλνεηφο; Παλ ηίηινο. Ζ κεηαθνξά ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνχιηνπ γηαηί είλαη θαηαλνεηή. Ρν ίδην πξάγκα δελ είλαη; Ζ 

κεηαθνξά ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη έξγν. Ζ κεηαθνξά ηνπ αξρείνπ ηεο 

Ξνιενδνκίαο δελ είλαη έξγν; Δληάμεη, σξαία, παξαθάησ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, θαη αλ κπνξείηε θ. Αληηδήκαξρε, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ε 

"Αλέγεξζε θηηξίνπ πνιπρψξνπ ζε Γεκνηηθή Δλφηεηα Καιαθάζαο" πνπ ζα γίλεη; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ είλαη έλα αίηεκα απφ ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα, ηε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα ηελ νπνία καο ην έρνπλε δεηήζεη. Δηζη; πάξρεη έλαο ρψξνο, δελ 

κπνξψ λα ζνπ πσ αθξηβψο πνηα είλαη, κπνξείηε λα ζπλελλνεζείηε κε ηελ 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα λα ζαο ην εμεγήζεη θαη εκείο ην βάιακε ζαλ ηίηιν. Απιά 

πξάγκαηα. Γειαδή δελ κπνξεί λα ςεηξίδνπκε ηνλ ςχιιν ηεο κατκνχο ζε θάπνηα 

πξάγκαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζπγλψκε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίδνπκε θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νχηε ηε κατκνχ δελ .. ςεηξίδνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, εγψ δε κηιάσ γηα κατκνχδεο. Αιιά πξηλ καο ιέγαηε, γηαηί 

ππάξρνπλ θαη κατκνχ έξγα, πξηλ καο ιέγαηε εζείο ν ίδηνο.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κατκνχ έξγα δελ ππάξρνπλε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δζείο καο ιέγαηε ν ίδηνο γηα εηδηθφ ξπκνηνκηθφ πνπ έπξεπε λα γίλεη 

θάπνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ ζην Γεκαξρείν, εθφζνλ φκσο ην νηθφπεδν 

απηφ -  εζείο φπσο μέξεηε έρεηε νηθηζκφ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρεηε δηθαίσκα ζηα νηθφπεδα ζαο λα ρηίζεηε κέρξη 400 κέηξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηα νηθφπεδα; Μέξεηε ζε πνην νηθφπεδν εζείο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε θάπνην νηθφπεδν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη δηαθαζία ηψξα; Κε ζπγρσξείηε δειαδή, παξαθνινπζνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηαζθφ θαη θ.Ιίηζα, αλ ζέιεηε πξνρσξήζηε επί ηεο νπζίαο 

ηψξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα ηψξα είλαη δπλαηφλ; Γειαδή πάκε ηψξα .. Δίπακε φηη απηφ ην 

πξάγκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα θιείζεη ην ζέκα απηφ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε κνπ, έρσ πεη επηά θνξέο φηη απην ην πξφγξακκα ζα έρεη 

ηξνπνπνηήζεηο πεληαθφζηεο. Γηαηί ζήκεξα πξέπεη λα ζηεθφκαζηε ζε αλαιχζεηο 

δηεμνδηθέο θάπνησλ πξαγκάησλ, πνπ ζην θάησ θάησ δελ έγηλε θαη ηίπνηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηαζθφ, εζείο ην είπαηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ, ζα κνπ πείηε εζείο πάλσ ζε ηη ζα ςεθίζσ; Γελ έρσ άπνςε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ςεθίζεηε ζε φ,ηη ζέιεηε. Δγψ απαληάσ ζηα εξσηήκαηα ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, αιιά δε ζα κνπ πείηε εζείο ηη ζα ςεθίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, βνεζήζηε ηνπιάρηζηνλ ζηε δηαδηθαζία λα 

ηειεηψλνπκε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Τεθίζηε φ,ηη ζέιεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία, δηακφξθσζε .. Ινηπφλ, απφ ην 12.9. ινηπφλ ζην 12.18., φια 

ηα άιια είλαη πξνκήζεηεο, δειαδή αλαγφκσζε, ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ, 

φια απηά δελ είλαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Ρν 12.18. "Γηακφξθσζε ρψξσλ", 

βεβαίσο, 12.19., ε "Κειέηε αλάπιαζεο ησλ παιαηψλ θπιαθψλ", ην 12.20. 

"Κεηαθνξά θαη δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο", βεβαίσο, ην "Αξρείν ηεο 

Ξνιενδνκίαο", ην 12.22. "Δθπφλεζε .. Δδψ ήζεια λα ξσηεζσ θάηη. Ρν 12.22. 

"Δθπφλεζε κειέηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιηκεληθφ Ρακείν γηα αλάπιαζε ηνπ 

ρσξνπ", ηη αθξηβσο είλαη απηφ; ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρνπκε έξζεη κε ην Ιηκεληθφ 

Ρακείν ζε ζπδήηεζε. Ζδε ζπδεηάκε λα γίλεη ην πάξθηλγθ ζηελ πιαηεία 

Σαιθνπηζίνπ θαη ζέινπκε λα θάλνπκε θαη άιιε ζπλεξγαζία κε ην Ιηκεληθφ 

Ρακείν γηα δηάθνξα. Ξαξαδείγκαηνο ράξε, ην Ιηκεληθφ Ρακείν ζέιεη λα θαλεη 

κηα κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα, ηελ νπνία πξνθαλψο ζα 

ηελ θάλνπκε εκείο θαη ιφγσ κε δπλαηφηεηαο εθπφλεζεο κειέηεο, γηαηί δελ έρεη 

Ρερληθέο πεξεζίεο ην Ιηκεληθφ Ρακείν, έηζη; Θαη ζα έξζνπκε ζε κηα 

ζπλεξγαζία. Αλ είραηε αζρνιεζεί κε ην Ιηκεληθφ Ρακείν ζα μέξαηε φηη ππάξρεη 

έλα master plan, ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πνπ; Γελ μέξνπκε, ζα ην 

βξνπλ απηνί. Δκείο ζέινπκε λα ηνπο βνεζήζνπκε γηα λα γίλεη θάπσο 

δηαθνξεηηθφο ν ρψξνο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, απιψο δε ζέισ λα καθξεγνξήζσ ζ' απηφ πνπ ιέηε θ.Ζιηάζθν 

.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο, πξνρσξήζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ αζρνιεζεί κε ην Ιηκεληθφ Ρακείν θαη έρσ λα ζαο πσ ην εμήο, φηη 

ζε .. δελ ππάξρεη απηφ πνπ ιέηε πνπζελά, δελ είλαη πνπζελά απνθαζηζκέλν, 

δελ ππάξρεη θακία πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφζεζε καο είλαη θ.Ιίηζα. Γηαηί πξνβιεκαηίδεζηε;  

ΙΗΡΠΑΠ: Κα, κπνξεί λα θάλεη ..; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφζεζε καο είλαη. Κπνξεί λα κελ ην θάλνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κα δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε.                       

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κπνξεί λα κελ ην θάλνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ κπνξείηε λα ην θάλεηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αο καο αξλεζεί ην Ιηκεληθφ Ρακείν. Ρη πξφβιεκα έρεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, εληάμεη, ππάξρεη δηαθσλία εδψ. Αο πάκε παξαθάησ. 

παξρεη κηα δηαθσλία. Ρη λα θάλνπκε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα είλαη δπλαηφλ; Γειαδή εγψ πξνηίζεκαη ζε έλαλ ρψξν πνπ 

είλαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά κνπ φξηα λα θάλσ κηα δνπιεηά .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα, δελ είλαη αξκνδηφηεηα ζαο εθεί. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αο καο πεη φρη ην Ιηκεληθν Ρακείν. Ρη πξφβιεκα έρεηε εζείο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ κηιήζεη, είκαη ελήκεξνο μέξεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα αο καο πεη φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, εληάμεη. Ππλερίζηε λα ην θιείζνπκε ην ζέκα.  
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζείο μέξεηε φηη ην Ιηκεληθφ Ρακείν δε ζέιεη ηε βνήζεηα ηνπ 

Γήκνπ; Ππγλψκε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θιείζεη ην ζέκα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζείο μέξεηε ην Ιηκεληθφ Ρακείν δε ζέιεη ηε βνήζεηα ηνπ Γήκνπ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Μέξσ πνιχ θαιά ηη ιέσ θ.Ζιηάζθν. Μέξσ πνιχ θαιά ηη ζαο ιέσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, είπαηε φηη δε ζέιεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ηη ζαο ιέσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρη λα αθνχζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ κπνξείηε εζείο λα θάλεηε κειέηε κέζα ζην ρσξν ηνπ Ιηκεληθνχ 

Ρακείνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο πξνηηζέκεζα λα ηελ θάλνπκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχ ηελ θάλεη κφλνο ηνπ ηε κειέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε ζηα ίδηα. Κελ επαλεξρφκαζηε ζηα ίδηα. 

Θαηεγξάθε ε δηαθσλία 100%. Ξάκε παξαθάησ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, "Αλαγλψξηζε ησλ νηθηζκψλ", φιεο απηέο νη κειέηεο, ν 

θ.Θαξαγηάλλεο ζαο είπε θαη γηα ηε Καιαθάζα ε νπνία βξίζθεηαη ζηε Β' θάζε. Ζ 

Α' θάζε είλαη πξνο νινθιήξσζε, πεξηκέλνπλ ηελ απάληεζε ηνπ Γαζαξρείνπ. 

Ινηπφλ "Ξξνκήζεηα πηλαθίδσλ θαη νλνκαηνζεζίαο" δελ είλαη κέζα ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Νια ηα άιια, νη κειέηεο βεβαίσο θαη είλαη, νη αλαπιάζεηο βεβαίσο 

θαη είλαη φια απηά ηα έξγα. Ζ αλέιθπζε θαη ζπληήξεζε βεβαίσο θαη είλαη ηνπ 

ζθάθνπο ΠΑΛΡΑΙΑ ησλ Ξαιαηίσλ πνπ ην βνπιηάμαλε, βεβαίσο θαη απηφ πξέπεη 

λα γίλεη. "Γηακφξθσζε θεληξηθήο πιαηείαο Ππθακήλνπ" .. 

.......: Κήπσο θνπξαζηήθαηε λα αλαιάβεη θαη ν θ.Ονχζζεο; Ακα ζέιεηε, έρεηε 

θαη ηνλ Βειηαληψηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θαη φιεο νη πιαηείεο θαη φια ηα έξγα ζαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξέππα, ην φηη εζείο δελ μέξεηε ηη ζαο γίλεηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, έρεη ην ιφγν απφ ην Ξξνεδξείν, ζαο παξαθαιψ, 

θάληε κνπ ηε ράξε. Θάληε κνπ ηε ράξε. Λαη, σξαία, θάληε ηελ έλζηαζε ζαο γηα 

κέλα. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλήζεθε θαη κε ηνλ θ.Γήκαξρν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Μεθαζαξίδσ ινηπνλ θαη ιέσ φηη αθνξά ηα έξγα, ηηο εξγαζίεο πνπ 

θξίλεη απαξαίηεηεο ν θ.Θαξίλνο, ηηο κειέηεο, ηα πάληα θαη ππάξρεη θαη ην ζέκα 

ζην 2.1., ην νπνίν δελ ην δερφκαζηε κε ηίπνηα γηαηί ζεσξνχκε φηη είλαη 

θιεηζηφο ν ΣΑΓΑ. Ρν 2.1., ζαο ελεκεξψλσ θ.Γήκαξρε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε 

λα ην δερηνχκε γηαηί είλαη θιεηζηφο ν ΣΑΓΑ, θαηά δηθή ζαο εξκελεία. Παο ην 

ιέσ. Ινηπφλ, εκείο ινηπφλ είκαζηε ζηε βνήζεηα ζαο λα πεξάζεη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηάμεη, αο κελ ην ςεθίζεη ν θχξηνο .. Θχξηε Σαζηψηε, ζαο 

αθνχκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δδψ πέξα κπνξεί λα θνπβεληηάδνπκε ψξεο γηα ην πνπ δηαθσλείηε 

πάλσ ζην πξφγξακκα ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί αχξην θαη κεζαχξην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη δηαθσλία επί ηνπ πξνγξάκκαηνο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν θ.Ληθνιάνπ. Απηά πνπ ζα πσ 

έρνπλ ζεκαζία θαη αλ νπζηαζηηθά θνπβεληηάδνπκε φια, ζα θνπβεληηάζνπκε θαη 

απηφ. Ρν πνηνο ζίγεηαη ινηπφλ απ' απην ην ηερληθφ πξφγξακκα δελ άθνπζα λα 
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ην ιέεη θαλείο. Ρν πσο ζα εθαξκνζηεί θαη πνηνη ζα ην ρξεκαηνδνηήζνπλε δελ 

ην άθνπζα λα ην ιέεη θαλείο. Κεζαχξην ζηνλ θφζκν ηη ζα πείηε; Νηη θαιά ηα 

ςεθίζακε, θαιά ηα θέξακε θαη ηειείσζε. Νκνθσλίεο, γηαηί αθνχζηεθε πάξα 

πνιχ εδψ πέξα, νκνθσλίεο θαη λα πάκε νκφθσλα, ηέηνηεο νκνθσλίεο ζηα 

Λεθξνηαθεία ππάξρνπλε. Ξνιηηηθφ ην δήηεκα θαη θαηαςεθίδνπκε ην ηερληθφ 

πξφγξακκα εκείο θαη ιφγν γηα ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε εδψ κέζα ζα 

δψζνπκε φινη καο. Ξξνρσξήζηε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γήκαξρνο έρεη ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα πσ ζην Πψκα γεληθφηεξα φηη κέζα ζηελ πξνζπάζεηα 

καο λα θηηάμνπκε έλα πξφγξακκα φζν δπλαηφλ πην πξαγκαηηθφ, πην ξεαιηζηηθφ, 

πην εθαξκφζηκν, μεπεξλάκε ηα ρξνληθά φξηα ησλ νκηιεηψλ, γηαηί δερφκαζηε 

νπνηαδήπνηε βειηίσζε ή παξαηήξεζε, ψζηε νη εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο λα 

ζπλαζξνηζηνχλ εδψ θαη ηελ επφκελε θνξά λα έρνπκε ιηγφηεξα ιάζε. Παο 

επραξηζηψ γηα ηηο πξνηάζεηο φισλ ησλ Ππκβνχισλ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θηηάμνπκε έλα ηερληθφ πξφγξακκα πην θνληά ζηελ αιήζεηα, ψζηε φια απηά λα 

καο γίλνπλ εκπεηξία, ζνθία θαη λα βειηησζνχκε ηελ επφκελε ρξνληά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ, ζαο αθνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπεηδή ν θ.Ιίηζαο ζε θάπνηα ζηηγκή είπε ζην 17, πνπ είλαη 

"Γηάλνημε, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε νδψλ εληφο Πρεδίνπ Ξφιεο" θαη ην είρε, 

κε εξσηεκαηηθφ ην έβαιε, φηαλ έγηλε ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ην είρα 

ξσηήζεη θαη εγψ, κνπ είπαηε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ ζηνλ 

Αγ.Θσλ/λν. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα κπεη ζπγθεθξηκέλα απηφ. Νηη πξφθεηηαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νδνπνίηα είλαη, ε δηάλνημε ησλ δξφκσλ είλαη.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, φρη, πξφζεμε, είλαη αληαπνδνηηθά, είλαη, εηζπξάηηεη ν Γήκνο 

ρξήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζην Πρέδην, ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα θαη δελ ηα 

δίλεη. Ξξφθεηηαη γηα αληαπνδνηηθά έζνδα θαη έμνδα, ηα νπνία δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γη' απηφλ ην ζθνπφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ παξαθάιεζα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο λα γξάθεη δίπια απφ πνπ ζα 

είλαη νη πφξνη. Γε γξάθεη θάηη ηέηνην γηα λα θαηαιάβνπκε φηη είλαη 

αληαπνδνηηθά ησλ εηζθνξψλ. Βεβαίσο θαη έρεη δίθην ε θα Πηεξγίνπ θαη είλαη 

θάηη δηαθνξεηηθφ. Γελ ππάξρεη θαηάηκηζε ηφηε ίζσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ είλαη έηζη θα Πηεξγίνπ φκσο πξέπεη λα γξάθεη δίπια απφ πνπ 

πξνέξρνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη. Απηφ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ ηειείσο. 

Βεβαίσο, ζπκθσλψ καδί ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, έρνπκε, λνκίδσ φηη έρεη εμαληιεζεί ε 

δηαδηθαζία. Θέιεηε λα πξνζζέζεηε .. ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ ζα έιεγα λα ζπκθσλήζνπκε λα βγνπλ νη πξνκήζεηεο θαη νη 

κηζζψζεηο απφ κέζα. Νχησο ή άιισο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί απηφ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν θαζπζηεξεκέλα θ.Γηαζεκάθε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη θαη απηέο νη θαηαηκίζεηο πνπ πξέπεη λα βγνπλ, λα ηηο βγάινπκε. 

Γελ ππάξρεη .. Νπνπ ηίζεηαη ζέκα θαηάηκηζεο λα ηηο βγάινπκε. Θα ην δείηε θαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νχησο ή άιισο. Αθνχ ηίζεηαη ζέκα θαηάηκηζεο, ζα ηα 

ζβήζνπκε, αιιά ζα δείηε θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα κηιήζεηε; Θχξηε Γηαζεκάθε, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε 

θάηη; Νξίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, δε ζέισ λα πξνζζέζσ θάηη ζρεηηθά κε ην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Θέισ λα θάλσ κηα πξφηαζε φκσο θαη ζα παξαθαινχζα λα ηελ 

αθνχζεηε. Νπσο θάλακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζην Γήκν Υξσπίσλ, γηα ηνπ 

ρξφλνπ ζα ην πσ απηφ, 15, 20 κέξεο πξηλ έξζεη μαλά ην ζέκα ηερληθφ 

πξφγξακκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κηα επηζηνιή ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο λα ζαο ζηείινπλ εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο ηνπο, λα ηηο δψζεηε 

ζηελ Ρερληθή πεξεζία, ψζηε λα κελ έρνπκε απηφ ην πξάγκα πνπ ζπλέβε 

ζήκεξα θαη λα είκαζηε φινη θαιπκκέλνη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζν κεγαιψλνπκε, καζαίλνπκε θ.Γηαζεκάθε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. Θχξηε Γηαζεκάθε, ην ηερληθφ πξφγξακκα έρεη κηα 

πνιηηηθή φπσο είπαλε πάξα πνιινί. Γε ζεκαίλεη φηη φισλ ησλ Ππκβνχισλ ηηο 

πξνζέζεηο κπνξεί λα κπεη θαη λα πινπνηεζεί. Αλ ζέινπκε εκείο λα είλαη 

ξεαιηζηηθφ ην πξφγξακκα, δε ζα ηηο βάινπκε. ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δάλ πξνζέμαηε 

φκσο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζεκαίλεη δειαδή νη πξνηάζεηο .. Ρν πξφβιεκα είλαη εδψ ζηελ 

θαηάηκηζε θπξίσο θαη ζηηο .. πξάγκαηα πνπ δελ πξέπεη λα ερεη. Απηφ ζπδεηάκε 

απηήλ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ην νπζηαζηηθφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δάλ πξνζέμαηε φκσο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πνηα έξγα ζα κπνχλε κέζα, δε ζεκαίλεη φηη ζα κπνχλε φια. 

Αλ πηζηεχσ φηη 100% θέηνο δελ κπνξψ λα θάλσ έλα κεγάιν έξγν, δελ έρσ ηα 

νηθνλνκηθά, ην βάισ, δελ ην βάισ .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαιή ε πνιηηηθή, φκσο αλ πξνζέμαηε, εκέλα κνπ ζχκηζε 

Βνπιή. Ζ αίζνπζα ήηαλ άδεηα. Ξνιηηηθή έγηλε γηα ηελ πνιηηηθή, γηα ηηο 

ηειενξάζεηο, γηα ην SPACE θαη γηα ην ΥΟΥΞΝΠ ΔΜΞΟΔΠ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Αξκπξηψηε. Ν θ.Γηαζεκάθεο πεξηέγξαςε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Ινηπφλ, κε ηηο παξαηεξήζεηο ινηπφλ ηηο ηειηθέο γηα 

απνκάθξπλζε ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα ζέκαηα 

πνπ πξνθαινχλ θαηαηκίζεηο, λα απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

νλνκαζηηθά γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Ινηπφλ, ππάξρεη 

αληίξξεζε; Δρεη θαηαγξαθεί ηνπ θ.Σαζηψηε. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην 

Ππκβνχιην εγθξίλεη. Λνκίδσ φηη δηθαηνχηαη ην Πψκα 3 ιεπηά δηάιεηκκα.  

(αξ. απνθ. 51/2011) 

 3 ιεπηά δηάιεηκκα 

 

 

 ΘΔΚΑ 3ν 

 

Δγθξηζε ηνπ ηόπνπ δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνύ, εθηόο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ πεξάζηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Ρν 3ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δίλαη έλα ζέκα πνπ έρεη ζπδεηεζεί αξθεηέο 

θνξέο. Θπξία Καλαβέιε, δηαβάζηε ηελ .. Θα δηαβάζεη ηελ απφθαζε ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Καξθνπνχινπ πνπ καο παξαρσξεί ηελ αίζνπζα;  
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 67, ηνπ Λ.3852/2010, ε 

νπνία αλαθέξεη φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί 

λα ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζηηο Ρνπηθέο θαη Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

χζηεξα απφ απφθαζε ησλ 3/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, έγηλε αίηεκα πξνο 

ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΞΑΙ Καξθνπνχινπ Υξσπνχ γηα λα καο 

παξαρσξήζνπλ ηελ αίζνπζα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα 

εθεί ιφγσ ηνπ φηη ν ρψξνο εδψ δελ επαξθεί γηα λα - θαη ν θφζκνο παξαπνλείηαη, 

θαη καο απάληεζαλ, δειαδή ζα ζαο δηαβάζσ ην πξαθηηθφ ην νπνίν ιέεη: Πηελ 

παξαιία Καξθνπνχινπ Υξσπνχ ζηηο 4 Απξηιίνπ εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα, ζην 

ζπγθξφηεκα ΔΞΑΙ Καξθνπνχινπ. Κεηά ηελ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνεδξνπ ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ζπλεδξίαζε ε αξκφδηα Πρνιηθή Δπηηξνπή κε ζέκα 

"Ξαξαρψξεζε ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ ΔΞΑΙ ζην Γήκν Υξσπνχ 

γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ", χζηεξα απφ ηελ ππ' αξηζκ. 

4994 αίηεζε ην Γήκνπ Υξσπνχ. Πηε ζπλεδξίαζε βξέζεθαλ παξφληα ηα κέιε 

ηέινο πάλησλ. Ζ Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζε λα 

παξαρσξήζεη ηελ αίζνπζα πνιιαπιψ ρξήζεσλ ζην Γήκν Υξσπνχ γηα ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηε 

δηαηήξεζε ηνπ δηδαθηεξίνπ γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη, φηη δελ 

παξαθσιχεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηψλ ή δαπαλψλ πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηε ρξήζε θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε εχζπλε ηνπ Γήκνπ.  

 Ρν Πψκα θαιείηαη λα απνθαζίζεη ..        

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαλείο αληίξξεζε; Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο, φηη απηή είλαη ε αίζνπζα 

ησλ εθδειψζεσλ. Θα είλαη ζηαζεξά ε αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή 

ζα κπνξεί λα αιιάδεη; Δλα είλαη απηφ θαη δεχηεξνλ, δελ έρεη ηνπαιέηεο. Γελ 
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μέξσ αλ ην έρεηε αληηκεησπίζεη απηφ; Ρη ζθνπεχνπκε, ηη ζθνπεχνπκε λα 

θάλνπκε εθεί.               

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα γλσξίδνπκε ηα πξνβιήκαηα απηά, ηα γλσξίδνπκε ηα 

πξνβιήκαηα απηά. Ρν Ρερληθφ Ιχθεην θάησ είλαη κηα, έλα θνβεξφ θηίξην θαη ε 

αίζνπζα καο πάξα πνιχ φκνξθε. Ξηζηεχσ φηη δε ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνχκε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνχκε θαζφινπ ηα έπηπια πνπ ζα 

βάινπκε εθεί γηαηί δπζηπρψο ή επηπρσο ην ζρνιείν απηφ δελ έρεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ίζσο ζα έπξεπε ηελ αλαινγηθή κε ηελ νκνξθηά ηνπ θηηξίνπ 

θαη ηεο αίζνπζαο. Δρεη θαη δεχηεξε αίζνπζα εθδειψζεσλ ην θηίξην. Ρν κφλν 

πνπ ιείπεη θπξίσο επνκέλσο είλαη νη ηνπαιέηεο νη νπνίεο είκαζηε ζηε θάζε λα 

ηηο θαηαζθεπάζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θ.Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, ζέισ απιά λα πσ φηη καο έζσζε ν θ.Αξκπξηψηεο πνπ έρεη 

θηηάμεη ηνπιάρηζηνλ απηφ ην ζρνιείν θαη ζα κπνξέζνπκε λα πάκε εθεί λα 

ζπλεδξηάδνπκε ζε έλαλ ρψξν εππξεπή.  

(γέιην) 

.......: Λαη αιιά ην έρεη αλαιάβεη, ην έρεη πεη θαη ν θ.Δπζηαζίνπ ην έρεη θάλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Νηη είλαη έξγν ηνπ θ.Δπζηαζίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ, παξαθαιψ. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. Θχξηνη 

ζπλάδειθνη, λα αθνπζηεί ν θ.Θηνπζεο. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν Αξκπξηψηεο είρε ηελ ηδέα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα πσ θαη εγψ, λα ζπκθσλήζσ κε ην Γήκαξρν φηη είλαη έλα 

απφ ηα θαιχηεξα θηίξηα πνπ έρνπλ γίλεη πνηέ ζε ζρνιηθά θηίξηα. Θέισ λα 

θαηαγξαθεί φηη είλαη ιάζνο λα αθαηξνχκε ζρνιηθέο αίζνπζεο, βέβαηα 

θαηαιαβαίλσ ηελ αλάγθε θαη ειπίδσ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ Γεκαξρηαθνχ 

Κεγάξνπ λα απνθαηαζηαζεί, Γήκαξρε, ην θαηαιαβαίλσ, απιψο ιέσ αθαηξνχκε 

κηα ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζέισ λα ζαο πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο θσλάδαηε γηα ηνλ θφζκν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, εγψ, εγψ θσλάδσ γηα ηνλ θφζκν θαη ζέισ λα ζαο πσ φηη απηή 

ε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα δηλφηαλ ζε φια ηα ζρνιεία γηα πάξα πνιιέο 

εθδειψζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ίζσο ε θαιχηεξε, γη' απηφ ζπκθψλεζα, 

ζπκθσλψ δειαδή θαη ην ππεξςεθίδσ ην ζέκα, απιψο ζέισ λα πσ φηη πξέπεη ν 

θ.Ζιηάζθνο λα επηηαρχλεη γηα λέν Γεκαξρηαθφ Κέγαξν γηα λα 

απειεπζεξψζνπκε, κηα θαη είλαη θαη θαζεγεηήο β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θηνχζε, φια καδί κνπ ηα βάδεηο, πξφζερε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Κα ίζα ίζα, εγψ ιέσ φηη πξέπεη λα επηηαρχλεη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ην Ππκβνχιην εγθξίλεη νκφθσλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε, ζα ην δνχκε. Δίλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο. 

(αξ. απνθ. 52/2011) 
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ΘΔΚΑ 4ν 

 

Δγθξηζε Πρεδίνπ Νξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ν πξντζηάκελνο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ν θ.Γηάλλεο Θαλειιφπνπινο, έρεη ην ιφγν.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο, ε Γ/λζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ καο πνξεχεη ζηε δηάξζξσζε πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, πνπ .. 

ην λέν Πρέδην Νξγαληζκνχ ηεο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο. 

Δπηκειήζεθα εγψ θαη ν ζπλάδειθνο Πππξίδσλ Κπαξζάθεο ζην κέγηζην ηε 

ζχληαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ. Δπεηδή ν ελ ιφγν Νξγαληζκφο είλαη πάξα 

πνιχ κεγάινο, ζα ήζεια ζαο παξαθαιψ ην Πψκα λα κνπ πεη, λα κνπ δψζεη 

εληνιή εάλ ζαο δηαβάζσ ηα επηκέξνπο, δειαδή ην ζθειεηφ, πνπ ζα 

θαηαιάβεηε, δειαδή κελ κπσ κέζα ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

Λφκνπο, απφ Γηαηάγκαηα, απφ ηε δνκή πνπ καο έρεη δψζεη ην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, ε ΔΡΑ θαη ην θαζνξίδνπλε. Ξαξαθαιψ λα κνπ πείηε ηη ζέιεηε. Δγψ 

ζα δηαβάζσ, δειαδή πξνηείλσ ηε δηάξζξσζε ησλ πεξεζηψλ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθξηβψο, ζα καο πξνηείλεηε εζείο ηη πξέπεη λα δηαβάζεηε, γηα 

λα μέξνπκε.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: .. θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην λέν 

Νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππκθσλνχκε θ.Γ/ληα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε φ,ηη ζεσξείηε νπζηψδεο. 
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.......: Θχξηε Γ/ληα, ππάξρεη απηφο ν κπνχζνπιαο απφ ηελ ΔΡΑ θαη ην 

Δζσηεξηθψλ;  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Βεβαίσο. 

.......: Απφ ηελ ΡΔΓΘΛΑ θαη ηελ ΘΔΓΘΔ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη απφ ηελ ΘΔΓΘΔ, απφ ηελ ΡΔΓΘΛΑ, ηελ ΔΡΑ. 

.......: Απφ ηελ ΡΔΓΘΛΑ θαη ηελ ΔΡΑ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ εληνιέο θαη απφ ηελ ΔΡΑ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζειεηε θάηη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Θάπνηνη απφ ζαο έρεηε εκπεηξία ζηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη γλσξίδεηε πνιχ θαιά ην πσο ιεηηνπξγεί έλαο Νξγαληζκφο. 

Δδψ πέξα θέξλεηε ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

θαη δε γλσξίδσ, δελ έρσ ιφγν λα ην θξχςσ, δε καο έρεηε θέξεη εηζήγεζε. Λα 

δηαβάζνπκε επηγξακκαηηθά ηη; Θάηη ην νπνίν δε γλσξίδνπκε θαη ζα ην 

ςεθίζνπκε; Κε ζπγρσξείηε πνιχ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δδψ θαη 15 κέξεο ν Νξγαληζκφο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξνρζέο είρε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε ζπγρσξείηε πνιχ, κίιεζα 

θαη κε ηνλ θ.Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ρζεο θαη δε κνπ έζηεηιε ηελ 

εηζήγεζε. Δίλαη εχθνια λα ιέκε φηη ππήξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο είπε φηη ήηαλε πνιπζέιηδε ε εηζήγεζε θαη κπνξείηε λα 

έξζεηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κπνξείηε λα έξζεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζαο έδηλα 106 ζειίδεο; Ξσο λα ηηο ζηείισ; Νιφθιεξν βηβιίν. 

Παο είπα, φ,ηη ζέιεηε, ειάηε λα ελεκεξσζείηε εδψ. Ρψξα, επεηδή θαηαιαβαίλσ 
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θαη εζείο έρεηε ηε δπζθνιία σο εξγαδφκελνο λα πξνζέιζεηε, αιιά εγψ δελ 

κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ:  Βεβαίσο θαη εξγάδνκαη. Δπηθνηλσλψ θάζε θνξά πνπ ρξεηάδνκαη 

έλα ζέκα καδί ζαο θ.Ληθνιάνπ. Ρη ζα γίλεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πίγνπξα, αιιά φ,ηη είλαη αλζξσπίλσο λα γίλεη, γίλεηαη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Υξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, λα ζαο ζηείισ 106 ζειίδεο, κε πνηνλ ηξφπν λα ηηο ζηείισ; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιχ σξαία, πνιχ σξαία. Ξξνρσξήζηε θαη ςεθίζηε ην. Δγψ νχηε 

θαλ ζα ζπκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία. Πε ζέκαηα πνπ δελ παίξλσ εηζήγεζε, δε ζα 

ζπκκεηέρσ θαη ζηε δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξαξαθαιψ, ην Πψκα ηη εληνιή έδσζε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, δηάξζξσζε πεξεζηψλ Γήκνπ Υξσπνχ. Νη 

θεληξηθέο πεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ Νξγαληθέο κνλάδεο. Δλφηεηα Α: πεξεζίεο 

ππαγφκελεο απεπζείαο ζην Γήκαξρν. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ηδηαίηεξν γξαθείν 

Γεκάξρνπ θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ, Λνκηθή πεξεζία, Απηνηειέο Γξαθείν 

Γηαθάλεηαο, Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο, Απηνηειέο Ρκήκα 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 

Γξαθείν Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Γξαθείν Αζηπλφκεπζεο. Απηνηειέο 

Ρκήκα Ξνιενδνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 

Γξαθείν Δθδνζεο Νηθνδνκηθψλ Αδεηψλ, Γξαθείν Ξνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ, 

Γξαθείν Διέγρνπ Θαηαζθεπψλ. Δλφηεηα Β: Δπηηειηθέο πεξεζίεο. Απηνηειέο 

Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: Ρν Γξαθείν Πρεδηαζκνχ, Κειεηψλ θαη 

Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνγξακκάησλ, ην Γξαθείν Πηξαηεγηθήο, Κειεηψλ θαη 
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Γεηαρείξηζεο Ρκεκάησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ην 

Γξαθείν Απφδνζεο Ξνηφηεηαο θαη Νξγάλσζεο. Δλφηεηα Γ: πεξεζίεο 

πνζηήξημεο νη νπνίεο δηαξζξψλνληαη σο εμήο: Πηε Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ - Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ ηκήκαηα θαη γξαθεία: Α) Ρκήκα πνζηήξημεο 

Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. Β) Ρκήκα Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο, 

Ιεμηαξρείνπ, Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο, Γξαθείν Ιεμηαξρείνπ, Γξαθείν 

Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο, Γξαθείν Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο. Γ) Ρκήκα 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο γξαθεία: Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ, Γξαθείν Γηνηθεηηθήο 

Κέξηκλαο. Γ) Ρκήκα Ξξνζηαζίαο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο γείαο. Δ) 

Ρκήκα Αζθεζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχιισλ. Κε 

γξαθεία: Γξαθείν Πρεδηαζκνχ, Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο Θνηλσληθψλ 

Ξνιηηηθψλ. Γξαθείν Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ. Γξαθείν Δθαξκνγήο Θνηλσληθψλ 

Ξνιηηηθψλ θαη Ξξνγξακκάησλ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο. Γξαθείν Ξνιηηηθήο 

Ηζφηεηαο ησλ Γχν Φχιισλ. ΠΡ) Ρκήκα Ξαηδείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Ξνιηηηζκνχ. Κε γξαθεία: Γξαθείν Ξαηδείαο θαη Γηα Βίνπ Κάζεζεο. Γξαθείν 

Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Λέαο Γεληάο.  

 Γεχηεξε Γ/λζε. Δίλαη ε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη Ρνπηθήο 

Αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ ηκήκαηα θαη γξαθεία: 

Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Ινγηζηεξίνπ θαη Ξξνκεζεηψλ. Γξαθείν 

Ξξνυπνινγηζκνχ θαη Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο. Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ θαη 

Απνζεθψλ. Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ιηθψλ Δμνπιηζκνχ πεξεζηψλ. Β) Ρκήκα 

Δζφδσλ θαη Ξεξηνπζίαο. Γ) Ρκήκα Ρακείνπ. Γ) Ρκήκα Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο 

θαη Αιηείαο, κε γξαθεία: Γξαθείν .. Ξαξαγσγήο θαη Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο. 

Γξαθείν Εσηθήο Ξαξαγσγήο θαη Αιηείαο. Δ) Ρκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Οχζκηζεο 

Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, κε γξαθεία: Γξαθείν Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη Αδεηψλ. Γξαθείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Θαηαλαισηή θαη ΠΡ) Ρκήκα Απαζρφιεζεο 
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θαη Ρνπξηζκνχ, κε ηα εμήο γξαθεία: Γξαθείν Απαζρφιεζεο θαη Γξαθείν 

Ρνπξηζκνχ. Ρξίηνλ, Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη Ξεξηβάιινληνο πνπ 

πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ ηκήκαηα θαη γξαθεία: Α) Ρκήκα 

Ρερληθψλ Δξγσλ θαη Ππληήξεζε πνδνκψλ, κε γξαθεία: Γξαθείν Θηεξηαθψλ 

θαη Ρερληθψλ Δξγσλ. Γξαθείν Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγσλ θαη 

Πεκαηνδφηεζεο. Β) Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, κε γξαθεία: 

Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθχθισζεο. Γξαθείν Πρεδηαζκνχ θαη 

Δπνπηείαο Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. Γξαθείν Θαζαξηζκνχ Θνηλνρξήζησλ 

Σψξσλ θαη Δηδηθψλ Ππλεξγείσλ. Γ) Ρκήκα Γηαρείξηζεο - Ππληήξεζεο 

Νρεκάησλ. Γ) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κε ηα εμήο 

γξαθεία: Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γξαθείν Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, 

Γξαθείν Θνηκεηεξίσλ, Γξαθείν Πθαγείσλ θαη Δ) Ρκήκα Ππληήξεζεο Ξξαζίλνπ, 

κε ηα εμήο γξαθεία: Γξαθείν Πρεδηαζκνχ θαη Δπνπηείαο, Γξαθείν Ππληήξεζεο 

Ξξαζίλνπ. ΠΡ) Ρκήκα Γηαρείξηζεο δάηηλσλ Ξφξσλ, κε ηα εμήο γξαθεία: 

Γξαθείν Αληιεζεο Λεξνχ. Γξαθείν Ξαξνρψλ Γηαλνκήο Λεξνχ θαη Βιαβψλ. 

Γξαθείν Απνρέηεπζεο. Γξαθείν Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Ρέηαξηε Γ/λζε. Δίλαη 

ε Γ/λζε ΘΔΞ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ ηκήκαηα θαη γξαθεία: 

Α) Ρκήκα Δμππεξέηεζεο ησλ Ξνιηηψλ. Β) Ρκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο θαη 

αλαθέξνκαη ζην γξαθείν ΘΔΞ Απιψλαο, ζην γξαθείν ΘΔΞ Αθηδλψλ, ζην 

γξαθείν ΘΔΞ Θαιάκνπ, ζην γξαθείν ΘΔΞ Θαπαλδξηηίνπ, ζην γξαθείν ΘΔΞ 

Καιαθάζαο, ζην γξαθείν ΘΔΞ Καξθνπνχινπ, ζην γξαθείν ΘΔΞ Ππθακήλνπ θαη 

ζην γξαθείν ΘΔΞ ηεο Δλφηεηαο Υξσπίσλ.  

 Απηέο ήηαλε νη επηηειηθέο ζέζεηο, νη πεξεζίεο ππαγφκελεο απεπζείαο 

ζην Γήκαξρν θαη νη πεξεζίεο πνζηήξημεο.    

 Ξάσ ζην δεχηεξν κέξνο πνπ είλαη ε δηάξζξσζε ησλ απνθεληξσκέλσλ 

πεξεζηψλ. Κηιάκε γηα ηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο. 

Θαη μεθηλάσ. Απνθεληξσκέλεο πεξεζίεο .. ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλα. 
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Γξαθείν ΘΔΞ. Θα έρεη, Γξαθείν ΘΔΞ, Γξαθείν Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, 

Γξαθείν πνζηήξημεο πνδνκψλ, Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ, Νηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

θαη Δμππεξέηεζε ηνπ Ξνιίηε θαη Γξαθείν Ιεμηαξρείνπ. Πε φιεο ηηο Γεκνηηθέο 

θαη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ζα ππάξρνπλ απηά ηα ζπγθεθξηκέλα γξαθεία. Αλ ζέιεηε 

ηα δηαβάδσ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη; Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη Γεκνηηθή Δλφηεηα είπα εθεί. Λαη, εθεί πάσ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Υξσπίσλ. Ινηπφλ, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κε έδξα..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηάθη, αλ έρεηε ηελ θαινζχλε. Λαη, λαη. Ρα έρσ 

μερσξηζηά κε ηελ εμήο έλλνηα, φηη ζ' απηέο ηηο 3 Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη κηα 

Ρνπηθή φπσο είλαη ηνπ Υξσπνχ, δειαδή Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λέσλ Ξαιαηίσλ, 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Πθάιαο Υξσπνχ θαη Υξσπνχ, εμππεξεηνχληαη απφ ηελ 

έδξα ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υξσπίσλ, φπσο ζαο δηάβαζα 

ζηε ζπγθεληξσηηθή. Ρν αλαγξάθνπκε αλαιπηηθά, εθφζνλ καο παξερζεί ην 

δηθαίσκα λα έρνπκε πξνζσπηθφ θαη πεξεζίεο λα νξγαλσζνχλ θαη νη Ρνπηθέο 

Θνηλφηεηεο θαη νη Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο. Γη' απηφ δηάβαζα ζηελ αξρή Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Υξσπίσλ. Γελ κπνξψ λα ηελ εμαηξέζσ. Θαη πάσ ζην πξνζσπηθφ πνπ 

πιένλ ζα δηέπεη ην λέν Γήκν, έηζη; Ινηπφλ, ζέζε πξνζσπηθνχ, εηδηθέο ζέζεηο. 

Νξίδνληαη θαη πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ. Κηα ζέζε 

Γεληθνχ Γξακκαηέα. Ξάλσ απφ 20.000 πιεζπζκφ πξνβιέπεηαη ν Γήκνο καο λα 

έρεη ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα. Κηα ζέζε Ηδηαίηεξνπ Γξακκαηέα Γεκάξρνπ. 7 
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ζέζεηο Δηδηθψλ Ππκβνχισλ ή Δηδηθψλ Ππλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ 

Ππλεξγαηψλ θαη 2 ζέζεηο δηθεγφξσλ. Ξνην; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πην Γ) είλαη 7, φζνη είλαη Αληηδήκαξρνη. Ινηπφλ, 

νξγαληθέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Ζ ζέζε ηνπ κνλίκνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο ΞΔ, ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ΡΔ, Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΓΔ, 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο Δ. Ρα πξνζφληα δηνξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην 

Ξ.Γ.37Α/1987 θαη ζην Ξ.Γ. 50/2001. Πηελ θαηεγνξία παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη 

παξαθάησ ζέζεηο: ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ, 10 ζέζεηο. ΞΔ Νηθνλνκηθνχ 

Ινγηζηηθνχ, 4 ζέζεηο. ΞΔ3 Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, 7 ζέζεηο. ΞΔ4 .. Κεραληθψλ, 4 

ζέζεηο. ΞΔ5 Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, κία ζέζε. ΞΔ5 Ζιεθηξνιφγσλ 

Κεραληθψλ, 2 ζέζεηο. ΞΔ6 Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, κηα ζέζε. ΞΔ9 Γεσπφλσλ 

Εσηθήο ή Φπηηθήο Ξαξαγσγήο, κηα ζέζε. ΞΔ10 Γπκλαζηψλ, κηα ζέζε. ΞΔ11 

Ξιεξνθνξηθήο, κηα ζέζε. ΞΔ15 Ηαηξψλ, κηα ζέζε. ΞΔ23 Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, κηα ζέζε. ΞΔ Αγξνλφκσλ Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, 2 ζέζεηο. ΞΔ 

Κεραληθψλ Ξεξηβάιινληνο, κηα ζέζε. ΞΔ Δηζπξαθηφξσλ, κηα ζέζε. ΞΔ 

Γηεθπεξαίσζε πνζέζεσλ Ξνιηηψλ, 9 ζέζεηο. ΞΔ Γεσιφγσλ, κηα ζέζε θαη ΞΔ 

Θνηλσληνιφγσλ, κηα ζέζε. Πχλνιν 49 ζέζεηο Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γε ζε θαηάιαβα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα λα ζηεζεί ν λένο Γήκνο 

Υξσπνχ, λα ζηειερσζεί ν λένο Γήκνο Υξσπνχ.  

.......: Γλσξίδνπκε πνηεο απ' απηέο είλαη θαιπκκέλεο νη ζέζεηο; 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηέο δελ έρνπλ θαιπθζεί γηαηί ζήκεξα πξνηείλνληαη, 

έηζη;  

.......: Λαη, αιιά κεζαχξην ζα γίλεη κεηάβαζε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πήκεξα νη ζέζεηο νη νξγαληθέο πνπ έρεη ν Γήκνο Υξσπνχ 

ζηηο Ξαλεπηζηεκηαθέο .. είλαη 20 άηνκα.  

.......: ΞΔ έρνπκε δειαδή 20;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα ζαο πσ ακέζσο. Δίλαη ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ, 

ΞΔ Νηθνλνκηθνχ Ινγηζηηθνχ. 

.......: Δλα; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη, 2. Πην δεχηεξν είλαη 4. ΞΔ3, 5. ΞΔ4 Αξρηηεθηψλσλ, 

2. ΞΔ5, Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ, 2. ΞΔ Γεσπφλσλ, κηα. Απηή είλαη ε 

ζηειέρσζε ε ζεκεξηλή.  

.......: Λαη, εδψ πξνβιέπνπκε κηα ζέζε Κεραλνιφγν Κεραληθφ θαη ιεο φηη 

έρνπκε δχν.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: ΞΔ Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ.  

.......: ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δρνπκε δχν θαη παξακέλνπλ δχν.  

.......: Δδψ ιέεη έλα. Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ δχν. Δληάμεη; ΞΔ23 κηα ζέζε. 

Αγξνλφκσλ Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, δχν ζέζεηο. Δηζπξαθηφξσλ κηα ζέζε. 

Γηεθπεξαίσζεο πφζεζεο Ξνιηηψλ ελλέο ζέζεηο θαη θακία άιιε. Ρη είπα; 20; 29, 

ζπγλψκε, δηνξζψλσ. Ινηπφλ, πάκε θιάδν ΡΔ. Λαη, παξαθαιψ. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη, έρνπκε θαη ΡΔ θαη ΓΔ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη ΓΔ. Ινηπφλ, πάκε ΡΔ; ΡΔ .. κηα ζέζε. ΡΔ2 Θνηλσληθψλ 

Ιεηηνπξγψλ, κηα ζέζε. ΡΔ3 Κεραληθψλ Ξνιηηηθψλ Δξγσλ πνδνκήο, κηα ζέζε. 

ΡΔ3 Κεραληθψλ Ξνιηηηθψλ Γνκηθψλ Δξγσλ, 5 ζέζεηο. ΡΔ4 Ρερλνιφγσλ 

Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ, κηα ζέζε. ΡΔ5 Ρερλνιφγσλ Ρνπνγξάθσλ, 2 ζέζεηο. 

ΡΔ8 Λνζειεπηηθήο, κηα ζέζε. ΡΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο γείαο, 2 ζέζεηο. ΡΔ13 .. 

Γεσπνλίαο Εσηθήο θαη Φπηηθήο Ξαξαγσγήο, κηα ζέζε. ΡΔ17 Γηνηθεηηθνχ 

Ινγηζηηθνχ, 6 ζέζεηο. ΡΔ 19 Ξιεξνθνξηθήο, κηα ζέζε. ΡΔ23 Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, 2 ζέζεηο. ΡΔ Γηεθπεξαίσζεο πνζέζεσλ Ξνιηηψλ, κηα ζέζε. ΡΔ 

Νηθνλνκηθνχ Ινγηζηηθνχ, κηα ζέζε θαη Δξγνδεγψλ ρσξίο πηπρίν, 2 ζέζεηο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαιπκκέλεο είλαη νη 13 θαη ζχλνιν δεηάκε 28.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρεο Λνζειεπηηθήο πνπ είπα φηη ζα πξνζηεζεί επηπιένλ 

κηα, θ.Ιίηζα. Κηα ζέζε ηεο Λνζειεπηηθήο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη, ην είρακε πεη, λαη, απηφ πνπ δηάβαζα, είλαη ΡΔ8 

Λνζειεπηηθήο κηα ζέζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: 13. Λαη, κπνξψ, λαη, έρσ ηε δπλαηφηεηα. Δίλαη κηα 

Θνηλσληθή Ιεηηνπξγφο, 3 Κεραληθνί Ξνιηηηθψλ Γνκηθψλ Δξγσλ, 4 ΡΔ17 

Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ, κηα ζεζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, κηα ζέζε 

Γηεθπεξαίσζε πνζέζεσλ Ξνιηηψλ, κηα ζέζε ΡΔ Νηθνλνκηθνχ Ινγηζηηθνχ θαη ΡΔ 
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Δξγνδεγψλ ρσξίο πηπρίν, 2 ζέζεηο. Δληάμεη; Ξάκε ζηνλ Θιάδν ΓΔ. 

Ξξνηείλνληαη, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 31 ζέζεηο, ΓΔ2 Δπνπηψλ Θαζαξηφηεηαο 2 ζέζεηο, 

ΓΔ15 Δηζπξαθηφησλ 6 ζέζεηο, ΓΔ23 Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 10 ζέζεηο, ΓΔ24 

Ζιεθηξνιφγσλ 6 ζέζεηο, ΓΔ26 Κεραλνηερληηψλ Απηνθηλήησλ 3 ζέζεηο, ΓΔ28 

Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Δξγσλ 8 ζέζεηο, ΓΔ29 Νδεγψλ Απηνθηλήησλ 17 

ζέζεηο, ΓΔ30 Ρερληηψλ δξαπιηθψλ 20 ζέζεηο, ΓΔ365 Θεπνπξψλ 4 ζέζεηο, ΓΔ38 

Σεηξηζηψλ Ζιεθηξνληθνχ πνινγηζηνχ κηα ζέζε, ΓΔ Γηεθπεξαίσζε πνζέζεσλ 

Ξνιηηψλ 6 ζέζεηο, ΓΔ Ρερληθνχ κηα ζέζε. Πχλνιν 115 ζέζεηο. Ξάκε. ΓΔ 

Γηνηθεηηθνχ 25, .. Θαζαξηφηεηαο 1, Δηζπξαθηφξσλ 3, Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 4, 

Ζιεθηξνιφγσλ 4, Κεραλνηερληηψλ Απηνθηλήησλ 1, Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ 

Δξγσλ 3, Νδεγψλ Απηνθηλήησλ ΓΔ29, 12, Ρερληηψλ δξαπιηθψλ 15, Θεπνπξψλ 

2, Σεηξηζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ 1, Γηεθπεξαίσζε πνζέζεσλ Ξνιηηψλ 

1, ΓΔ Ρερληθνχ 1.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη. Πχλνιν νη ππάξρνληεο ζήκεξα ππάιιεινη είλαη 73. 

Ξάσ ζηελ θαηεγνξία Δ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρη πνπ έρνπκε; Παο ην δηάβαζα ηψξα, ζαο ηα είπα.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Υξαία. Λα κελ ην δηαβάζσ λα θαηαγξαθεί; Υξαία. Γε 

ζρνιηάδσ. Πήκεξα έρνπκε, ζήκεξα έρνπκε ζηελ θαηεγνξία, ζηνλ θιάδν Δ, 

πξνηείλνληαη: Δ1 Γεληθψλ Θαζεθφλησλ 4 ζέζεηο, Δ14 Βνεζεηηθφ Ξξνζσπηθφ 

Ρξαπεδνθφκσλ 1 ζέζε, Δ15 Νηθνγελεηαθψλ Βνεζψλ 1 ζέζε, Δ16 Δξγαηψλ 8 

ζέζεηο, Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο 40 ζέζεηο, Δ16 Δξγαηψλ δξεπζεο 

Αξδεπζεο 15 ζέζεηο, Δ16 Δξγαηψλ Ξξαζίλνπ 4 ζέζεηο θαη Δ16 Δξγαηψλ 

Λεθξνηαθείνπ 5 ζέζεηο. Πχλνιν 78. Πήκεξα έρνπκε 44 θαη πξνηείλνληαη 78.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξέζηε κνπ ηη ζέιεηε απ' απηφ;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: 2 Γεληθψλ Θαζεθφλησλ, 1 Νηθνγελεηαθψλ Βνεζψλ, 8 

Δξγάηεο Γεληθψλ Θαζεθφλησλ, γη' απηφ ηνπο ιέκε Δξγάηεο, 28 Δξγάηεο 

Θαζαξηφηεηαο, 5 Δξγάηεο δξεπζεο θαη ηίπνηε άιιν. Ππλερίδνπκε κε ζέζεηο 

Δξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Σξφλνπ. Ξξνηείλνληαη νη αθφινπζεο 

ζέζεηο, ΗΓΑΣ, έηζη; Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Σξφλνπ. ΡΔ3 Κεραληθψλ 

Ξνιηηηθψλ Γνκηθψλ Δξγσλ 1 ζέζε, ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ 3 ζέζεηο, ΓΔ28 Σεηξηζηψλ 

Κεραλεκάησλ Δξγσλ 2 ζέζεηο, ΓΔ29 Νδεγψλ 6 ζέζεηο, ΓΔ30 δξαπιηθψλ 1 

ζέζε, Δ16 Δξγαηψλ Γεληθψλ Θαζεθφλησλ 1 ζέζε, Δ16 Δξγαηψλ 

Θαζαξηφηεηαο 5 ζέζεηο, Δ16 Θαζαξηζηξηψλ 11 ζέζεηο θαη Δ16 Δξγαηψλ 

δξεπζεο 3 ζέζεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηέο νη ζέζεηο είλαη θαιπκκέλεο, λαη. Γελ κπνξνχκε λα 

πξνηείλνπκε εθ ηνπ Λφκνπ ζέζεηο Ανξίζηνπ Σξφλνπ. Αλ βιέπεηε θαζαξίζηξηεο 

πνιιέο ελνείηαη φηη είλαη ησλ ζρνιείσλ καο, έηζη; Δρνπλε πεξηέιζεη ηα ζρνιεία, 

έρνπλε πεξηέιζεη νη θαζαξίζηξηεο ησλ ζρνιείσλ ζην δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ θαη ζα 

θιείζσ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα ζαο πσ ακέζσο. Θα θιεηζσ κε ζεζεηο εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ. Ινηπφλ, πξνβιέπνληαη ζην λεφ καο 

Νξγαληζκφ λα ππάξρνπλε 150 ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, θαζψο θαη 

γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
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δηαηάμεηο. Θαη ηειεηψλσ, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα, κε άξζξν 33 πνπ είλαη θαη ην 

ηειεπηαίν, ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ καο δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο 

πξνβιεπφκελεο λέεο ζέζεηο λα κπνξνχκε λα ηνπο πξνζιάβνπκε. Γειαδή, ηα 

ηαθηηθά καο έζνδα θαιχπηνπλ ηε κηζζνδνζία ηνπο. Αξα, είκαζηε λφκηκνη σο 

πξνο ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε. Λα ην δηαβάζσ, αλ έρεηε ηελ θαινζχλε. Ξσο 

πξνβιέπεηαη απηφ θαη ηειεηψλσ. Πχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ 

Λ.3584/2007, .. ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο Νξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο ησλ ΝΡΑ γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηηο .. θάζε λέαο νξγαληθήο ζέζεο ζα πξέπεη ν κέζνο 

φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ 2 ηειεπηαίσλ εηψλ λα είλαη δηπιάζηνο ηνπ 

πνζνχ ζην νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ 

θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζέζεσλ πνιιαπιαζηαδνκέλεο ηεο 

δαπάλεο απηήο επί 2. Ν κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ πξψελ ΝΡΑ πνπ 

απνηεινχλ ζήκεξα ην Γήκν Υξσπνχ γηα ηα έηε 2009 θαη 2010, πξνβιέπεηαη, 

φρη πξνβιέπεηαη, είλαη 16.787.804,52 επξψ. Ζ κηζζνδνζία ησλ ππαιήιισλ πνπ 

πξνηείλνληαη νη ζέζεηο απηέο, είλαη 8.393.902,26 επξψ. Ζηνη, θαιππηφκεζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξάληα. Ξίζσ απφ ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ππάξρεη θαη 

ην νξγαλφγξακκα ησλ πεξεζηψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πάεη ζην 

πεξεζηαθφ Ππκβνχιην. Θα ζαο πσ θαη έλαλ ιφγν παξαπάλσ εδψ, έηζη; 

Αθξηβψο απηφ πνπ ζαο δηάβαζα είλαη ην νξγαλφγξακκα. Καο ην ζέιεη κε 

πηλαθάθηα, γηα λα εγθξηζεί θαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα λα πάεη λα 

απνηειέζεη κεηά, λα πάεη ζην ΦΔΘ γηα δεκνζίεπζε. Δπειπηζηνχκε φηη ζα 

πεξάζεη ζχληνκα γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη έρνπκε έλα θαιφ εδψ, 

φηη ν θ.Θαξίλνο ν Εψεο είλαη θαη εθπξφζσπνο ηνπ πεξεζηαθνχ καο 

Ππκβνπιίνπ. Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηνο ππνγξάθεη ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο; Θχξηε 

Θαλειιφπνπιε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: .. ζαο είπα, είλαη, ππνγξάθσ εγψ ζαλ ππεχζπλνο, ε 

ππνγξαθή κνπ είλαη εδψ θάησ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, εληάμεη. Τεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη βνήζεηα κέγηζηε έρεη πξνζθέξεη ν ζπλάδειθνο, ν θ. 

.. ην μαλαιέσ, έλαο εμαίξεηνο ζπλάδειθνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηα ηε δηεπθξίληζε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζαο παξαθαιψ, επεηδή μέξσ φηη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή είρε γίλεη θάπνηα πξνθήξπμε ζέζεσλ θαη κέζσ 

ΑΠΔΞ είραλ ππνβάιιεη ηηο αηηήζεηο θαη είραλ πξνθξεζεί θάπνηνη άλζσπνη, εάλ 

πξνβιέπεηαη θάηη γη' απηνχο απφ ην ΑΠΔΞ λα πξνζιεθζνχλ ζηνλ θαηλνχξγην 

Νξγαληζκφ. Μέξεηε γηα πνηνπο κηιάσ. Γηεπθξίληζε δεηάσ. Γελ μέξσ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε δίθην. Απηνί απηήλ ηε ζηηγκή, 

απηνί απηήλ ηε ζηηγκή δνπιεχνπλ ζην Γήκν Υξσπνχ κε πξνζσξηλή ζχκβαζε 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κέρξη λα καο δψζεη ην πξάζηλν θσο ην θξάηνο λα 

δεκνζηεχζνπκε ζε ΦΔΘ θαη λα απνηειέζνπλε, λα απνηεινχλε θαη λα πάξνπλ 

ζέζεηο νξγαληθέο.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απηνί πνπ δελ έρνπλ έξζεη .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δρνπλε πξνβιεθζεί ήδε ζηνλ ππάξρνληα Νξγαληζκφ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απηνί πνπ δελ έρνπλ έξζεη λα δνπιέςνπλε κε ζχκβαζε.. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη απηνί έρνπλ πξνβιεθζεί ζαλ νξγαληθέο ζέζεηο.  
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θα πξνζιεθζνχλ απηνί δειαδή πνπ έρνπλ πξνθξηζεί κέζσ 

ΑΠΔΞ απφ ηελ πξνεγνχκελε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη κφλν απηνί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θάπνηνο ..; Λαη. Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζέισ λα κνπ πείηε αλ απηνί νη νπνίνη έρνπλ 

θαηαζέζεη γηα ζχληαμε θαηέρνπλ, θαηαιακβάλνπλ αθφκα ηηο ζέζεηο ηνπο. Απηφ 

γηαηί ην ξσηάσ. Γηαηί αλ νη ζέζεηο ηνπο είλαη πξνζσπνπαγείο, πηζαλφλ λα 

πάξνπλ ηε ζέζε θαη λα θχγνπλε. Λα πάξνπλε ηε ζέζε θαη λα θχγνπλε. Αλ 

θαηέρνπλ απηνί νη νπνίνη έρνπλ θαηαζέζεη γηα ζχληαμε ηε ζέζε ηνπο. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξξνθαλψο αλαθέξεζηε ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ; Απηήλ ηε 

ζηηγκή δελ ππάξρεη ζπλάδειθνο ανξίζηνπ ρξφλνπ ν νπνίνο λα έρεη ππνβάιιεη 

γηα ζχληαμε, νχηε κφληκνο ππάιιεινο λα έρεη ππνβάιιεη, κέζα ζην '11 κηιάκε, 

ζαλ Γήκνο Υξσπνχ. Νη άιινη έρνπλ αθαηξεζεί, δελ έρνπλ θακία ζέζε απφ ην 

πξνζσπηθφ, θαλέλαο απνιχησο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εξγαζία πνπ έρεηε θάλεη. 

Βέβαηα καο ηε θέξαηε, γηαηί ηε θέξαηε ηειεπηαία ζηηγκή .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παο επραξηζηψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. θαη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ηψξα πσο ην έρεηε βγάιεη, εηδηθά ην 

νηθνλνκηθφ. Θέισ λα κνπ πείηε αλ νη ζέζεηο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ θαη γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Θαιή ε δηαθνπή, εληάμεη, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. Θαη 

είλαη κέζνδνη Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ απηνί.  

ΙΗΡΠΑΠ:  Θέισ λα ξσηήζσ αλ νη ζέζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα .. 
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ΙΗΡΠΑΠ: .. κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ πξέπεη 

λα είλαη ζε θαηεγνξίεο. Γειαδή λα ιεο, ηφζνη ζα πάλε ζ' απηήλ ηελ πεξεζία, 

ηφζνη ζηελ άιιε, ηφζνη ζηελ άιιε, εκείο, έηζη, παιηά ζηηο Θνηλφηεηεο ην είρακε 

έηζη θαη ξσηάσ αλ απηφ έπξεπε λα ην είρακε θάλεη έηζη ή φπσο ην έρεηε εζείο 

ζην Γεληθφ. Ξαιηά εκείο ζπκάκαη φηη είρακε ηφζνπο λα πάξνπκε ζηελ ηάδε 

πεξεζία, ηφζνπο ζηελ άιιε, ηφζνπο λαπαγνζσζηεο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ θαη γέιην) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, ινηπφλ, ζπγλψκε, ζπγλψκε θχξηνη θαη θπξίεο. 

Βάζεη ηνπ πξσηφηππνπ ζρεδίνπ ηεο ΔΡΑ θαη βάζεη ηνπ θ.Κπφξζνπ απφ ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ δε ρξεηάδεηαη πιένλ λα αλαθέξνπκε ηηο εηδηθφηεηεο. Γηα 

πνην ιφγν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νηαλ ζα ζεο λα πάξεηο φκσο, πσο ζα ζηέιλεηο .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα ζαο πσ ακέζσο, ζα ζαο πσ ακέζσο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δάλ δείηε Νξγαληζκνχο κεγάισλ Γήκσλ είλαη έηζη, ρσξίο 

λα αλαθέξνπλ ηηο εηδηθφηεηεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο αλαθέξακε κέρξη ηψξα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη ν Γήκνο Υξσπίσλ αλέθεξε παιηφηεξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γη' απηφ ην αλέθεξα θ.Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δίκαζηε έηνηκνο άκα δεηήζεη δηεπθξίληζε ην πεξεζηαθφ 

Ππκβνχιην θαη καο θαιέζεη λα ηνπ πνχκε, πνπ ζηελ .. καο είπε, έηζη ζα 

ζπληαρζεί, λα απαληήζνπκε. Ξάλησο λα μέξεηε φηη νη 70 ζέζεηο απ' απηέο 

δεηείηαη γηα πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα πξέπεη λα ην πάξνπκε απφθαζε φκσο απηφ πνπ ιέηε.  
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παο ιέσ .. Νρη, εκείο παίξλνπκε απφθαζε γηα 150 άηνκα, 

πνπ είκαζηε εδψ πέξα. Ξάλησο ζαο ιέσ φηη 70 είλαη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, ινηπφλ .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: .. 50 είλαη εξγάηεο χδξεπζεο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα ξσηήζσ επίζεο .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λα ηειεηψζσ; 20 είλαη νδεγνί .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάηζε ηψξα καο ιεηε θάηη πνπ δελ ην γξάθεηε εδψ.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: .. ηηο έρσ έηνηκεο θαη απηέο ηηο ζέζεηο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Απηά λα καο πείηε θ.Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παο ην ιέσ, απηφ ζαο είπα. Παο εμεγψ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ην πεξάζνπκε ζην Ππκβνχιην; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ακα ζέιεηε, ην ιέκε, δελ ππάξρεη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία, λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γη' απηφ ην θσλάδσ. Λα θαηαγξαθεί. 70 ζέζεηο εξγάηεο 

θαζαξηφηεηαο, 50 ζέζεηο εξγάηεο χδξεπζεο, 20 ζέζεηο νδεγνί, 5 ζέζεηο 

ειεθηξνιφγνη θαη 5 ζέζεηο είλαη 3 λαπαγνζψζηεο θαη 2 εξγαηεο Λεθξνηαθείσλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα λνκίδσ φηη ην εξψηεκα κνπ είρε κηα βάζε.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παθέζηαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Ινηπφλ, ζέισ λα κνπ πείηε αλ κπνξείηε, αλ ππάξρνπλε 

κεηαηάμεηο νη νπνίεο είλαη απνθαζηζκέλεο απφ ηνλ θ.Γήκαξρν θαη ζα 

θαιχςνπλε θάπνηεο απ' απηέο ηηο ζέζεηο ήδε. Αλ ππάξρνπλ απνθάζεηο ηέηνηεο.  

             

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γελ είλαη ηνπ παξφληνο λα πσ απηφ ην πξάγκα αιιά 

μέξσ φηη ππάξρνπλ κεηαηάμεηο .. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λαη θαη θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ, δελ είλαη .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Καθάξη λα έξζνπλε νη ζπλάδειθνη εδψ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Καθάξη λα έξζνπλε, λαη.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: .. λα πιαηζηψζνπλε εδψ ην δπλακηθφ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία, έρσ έλα εξψηεκα ζρεηηθά .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αιιά έρνπλε πξνβιεθζεί φηη ζα επαλδξψζνπλ ζέζεηο 

νξγαληθέο πνπ ήδε ςεθίδνπκε ζήκεξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα, βεβαίσο, βεβαίσο. Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αιιά εθφζνλ ζα εγθξηζνχλ απφ ηα πεξεζηαθά 

Ππκβνχιηα θαη πφηε δελ ην μέξνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Θέισ λα κνπ πείηε ην εμήο, ε Ξνιενδνκία καο έθαλε θάπνηα 

εηζήγεζε ζην ηη ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε γηα ηελ Ξνιενδνκία; ∞ αλ ε 

πεξεζία, νη πεξεζίεο ηεο Λνκαξρίαο πέξα απ' απηφ πνπ έιεγε ε κειεηε θάησ 

ηνπ ΗΡΑ, δειαδή ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη πεξεζίεο πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνχζαλε ζηελ πεξηνρή, γηαηί θαληάδνκαη φηη άιιεο αλάγθεο έρεη ν 

Γήκνο Υξσπνχ, άιιεο έλαο Γήκνο ζηε Βνησηία αο πνχκε, δηαθνξεηηθή 

θπζηνγλσκία. Γειαδή εκείο εδψ ζηα αγξνηηθά ή έρνπκε ή δελ έρνπκε ηφζν 

κεγάιεο αλάγθεο.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, λαη. Πήκεξα ε Ξνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

έρεη 20 άηνκα. Απηά φκσο κέρξη ην '12. Πηελ νπζία ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη 

θ.θ.ζπλάδειθνη απηνί, δηφηη ζήκεξα ν Γήκνο Υξσπνχ, ε Ξνιενδνκία κάιινλ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ εμππεξεηεί Καξαζψλα, Αγ.Πηέθαλν, πνπ κεηά ην '12 δε ζα 

ηνπο εμππεξεηεί.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεηε ιάβεη ππ' φςε ηηο ειηθίεο ηνπο, ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο γηαηί 

είλαη θαη ην 5.1. κεηά ηεο θπβέξλεζεο θαη ζα ηξέρνπκε θαη δε ζα θηάλνπκε. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν νξγαλφγξακκα ην δηθφ καο ιέεη φηη κε 12 ππαιιήινπο 

ε Ξνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ζα ιεηηνπξγεί. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, θαη .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηήλ ηε ζηηγκή φκσο νξγαληθέο ζέζεηο έρνπκε 20 θαη 

ζα ηηο αθήζνπκε φπσο ηηο έρνπλε, δε κπνξεί λα θάλνπκε κεηαβνιή εθεί.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πρεηηθά κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο πνπ έρεηε θάλεη, 

καο ηα δψζαηε ηειεπηαία ζηηγκή, εγψ δελ πξφιαβα λα αζρνιεζψ ηδηαίηεξα. 

Δρεηε αζρνιεζεί ζε ζρέζε κε ηα αληαπνδνηηθά, ζηηο πεξεζίεο Θαζαξηφηεηαο 

θαη δξεπζεο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παθέζηαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παθέζηαηα. Ν,ηη είραλε νη πξνυπνινγηζκνί .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Βάζεη ηαθηηθψλ εζφδσλ 2009 θαη 2010.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πε φιν ην ρξφλν; Πην '9; Δηζη γξάθεη ν Λφκνο ή γηα θάπνηνπο κήλεο 

ζρεηηθνχο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη, 2009 θαη 2010. 

ΙΗΡΠΑΠ: 2010. Δθεί πνπ δελ ήηαλ βεβαησκέλα φκσο ηη θσδηθφ λα είραηε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ν,ηη ηαθηηθφ έζνδν ππήξρε ζηηο 31.12.2009 θαη 2010.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Λαη αιιά δελ είλαη .. δαπάλεο, γηαηί θάπνηα ζηηγκή αο πνχκε 

κπνξεί λα δηαπηζηψζνπκε φηη νη δαπάλεο εθεί έρνπλε δηαθνξεηηθή, δειαδή 

άιιεο βεβαησζήθαλε ζηα έζνδα .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γηαηί κηιάκε γηα δαπάλεο; Δζνδα ηαθηηθά κηιάσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ραθηηθά, ηα εηζπξαρζέληα. Λαη αιιά βεβαίσζε ζε έλαλ θαηάινγν 

1.000 επξψ θαη είζπξαμε ζε έλαλ θαηάινγν 100 επξψ. Θα βξεζνχκε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα ιάβσ ππ' φςε κνπ απηά πνπ ήηαλ ηα εηζπξαρζέληα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρα εηζπξαρζέληα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξάληα ηα εηζπξαρζέληα, φρη ηα βεβαησζέληα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Κάιηζηα. Θαη ην ζπλνιηθφ λνχκεξν βγήθε κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία .. ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κπνξψ λα ζαο δηαβάζσ θαη αλαιπηηθά θαη αλά ΝΡΑ αλ 

ζέιεηε. Ρα έρσ θαη απηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη. Απιψο εγψ κηα ηειεπηαία εξψηεζε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πχλνιν είλαη 16.787.804,52 επξψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απιψο, μέξεηε θάηη θ.Θαλειιφπνπιε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ραθηηθά έζνδα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Καο έρεηε θάλεη κηα εηζήγεζε κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη κε θάπνηεο 

αξκφδηεο πεξεζίεο. Γειαδή, εγψ δε ζέισ λα δηαθσλήζσ ζε κηα εηζήγεζε πνπ 

έρεηε θάλεη. Δμάιινπ είζηε θαη έγθξηηνο αιιά έλαο ηέηνηνο Γήκνο δε ζα 

κπνξνχζε λα έρεη θαη κηα ζέζε αξραηνιφγνπ; Θαη πνηνο ην θξίλεη απηφ; Γειαδή, 

απηφ ην θξίλεη νη πεξεζίεο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην ΗΡΑ, πνπ είρε έλα 

πιάλν; Αο πνχκε ν Γήκνο Υξσπνχ έρεη λα επελδχζεη ζην ζέκα ησλ αξραίσλ. 

Δρεη ην Ακθηαξάεην, έρεη ην Γήκν Υξσπνχ, δήηεζαλ εδψ νη ζπλάδειθνη λα 

γίλνπλε Κνπζεία. Γειαδή ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε έλαλ αξραηνιφγν, ζα 

έπξεπε, δειαδή ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε κηα ηέηνηα ζέζε, φπσο ζε άιινπο 

Γήκνπο .. Θχξηε Θαλειιφπνπιε, δελ μέξσ αλ πξνβιέπεηαη απηφ θαη πνηνο ηελ 

θαηεχζπλεζε απηή, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη πνιηηηθή θαηεχζπλζε, πνηνο ηε 

δίλεη. Αλ απηφ δίλεηαη κέζα απφ κηα κπξνζνχξα. πάξρεη κηα θαηεχζπλζε πνπ 

ιέεη, φρη, απηά δελ κπαίλνπλε. Γειαδή, κνπ είπαηε ζήκεξα φηη βάιακε κηα 

λνζνθνκα μέξσ εγψ .. Κνπ είπαηε .. Ρη είπαηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λνζειεπηξηα, λαη. Κνπ είπαηε γηα έλαλ γηαηξφ θαη ν γηαηξφο ζα είλαη 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, κνπ είπαηε. Δηζη δελ κνπ είπαηε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δπφπηεο πγείαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπφπηεο πγείαο, λαη. πεξβνιηθφ κελ αιιά άκα ην ιέεη ν Λφκνο, δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιηψο. Πηελ πεξίπησζε, ζηελ πεξίπησζε αο πνχκε, 

έλαο αξραηνιφγνο δε ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε έλαλ Γήκν ζαλ ηνλ Υξσπφ; Ξνπ 

λα είλαη κέζα .. Ξ.ρ. ή ζηνπο εξγάηεο ζε άιινπο Νξγαληζκνχο έρσ 

παξαηεξήζεη παληνχ αο πνχκε φηη έρνπλ νηθνδφκνπο, έρνπλ έλαλ, δχν 

νηθνδφκνπο. Γειαδή γηα κηα εξγαζία πνπ είλαη απαξαίηεηνη. Ν νηθνδφκνο είλαη 

θάπνηνο ν νπνίνο κπνξεί λα ζνπ θάλεη κηα πξάμε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δρνπκε 8 εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ηα πάληα.   

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηα πάληα, δελ είλαη νηθνδφκνη. Κάιηζηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, φρη, δε ζέισ λα θνπξάζσ. Δγψ ζα ζπκθσλήζσ ζην εμήο, 

απιψο πηζηεχσ φηη ηνπιάρηζηνλ έλαο ηνπξηζηηθφο Γήκνο, έηζη κε ηελ 

αξραηνινγία αλεπηπγκέλε ή δελ μέξσ αλ γηα ην Βηνινγηθφ πνπ φινη ζρεδηάδνπκε 

λα θάλνπκε αχξην, ζα ρξεηαζηεί έλαο ρεκηθφο. Δλαο ρεκηθφο κεραληθφο, μέξεη 

θαη ν θ.Αξκπξηψηεο. Γειαδή θαη εθεί έρσ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ. Κήπσο ζα 

πξέπεη απηφ λα ην δνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην δνχκε. Ινηπφλ, θ.Νηθνλφκνπ έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δδψ δηαπηζηψλσ φηη ελψ είλαη νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο 266, 

έρνπκε 159. Αξα ινηπφλ είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απ' απηά πνπ είπαηε, 45 ΞΔ, 28, 115 ΓΔ θαη 78 Δ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη 150 .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Πεκείσλα απηά πνπ αλαθνηλψζαηε θ.Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λα δηαβάζσ ζην ζχλνιν; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρα λνχκεξα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρα λνχκεξα, ηα λνχκεξα. ΞΔ 49, ΡΔ 28, ΓΔ 115, Δ 78 

θαη κε ζρέζεηο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Σξφλνπ 33. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Α, βάιαηε θαη ηνπο 33. Δληάμεη. Ινηπφλ .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πχλνιν 303. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γήκαξρε, είλαη θαλεξφ πιένλ φηη κε ηε ξχζκηζε ηνπ 

5 : 1 γηα ηηο πξνζιήςεηο, ε νπνία κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο ην νπνίν ζα αλαθνηλσζεί ηηο επφκελεο ψξεο θαη 

ζα πάεη 7 : 1, 8 : 1 έσο θαη 10 : 1 .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη ηα κέηξα πνπ ζα αθνχζεηε θαη ζα ζαο ηα ζβνπξίμεη ζε 

ιίγεο ψξεο. Δίλαη θαλεξφλ φηη δελ κπνξεί λα θαιπθζνχλ νη ζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη. Γελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ. Παο έθαλε έλα εξψηεκα ν θ.Ιίηζαο 

πξνεγνπκέλσο γηα ηηο κεηαηάμεηο. Γελ άθνπζα ηη ζρεδηάδεηε θαη αλ ην έρεηε 

ζέζεη εηο ηελ πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ ην ζέκα ησλ κεηαηάμεσλ. Θαη έλα δεχηεξν 

εξψηεκα, ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ ζα ηελ θαιχςεηε; Θαη 

πφηε. Θαηά ηα άιια ηνλ Νξγαληζκφ εκείο ηνλ ςεθίδνπκε, είλαη, αθνχγεηαη 

νινθιεξσκέλνο. Ρν ζέκα, ην ζέκα ηεο δηάξζξσζεο ησλ πεξεζηψλ θαη ηεο 

ζηειέρσζεο θαη ηεο ζηειέρσζεο, φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη ζρεηηθφ κε ηελ 

έλλνηα αλ θαιπθζνχλ. Γηαηί φια ηα άιια ινηπφλ αλ δελ θαιπθζνχλ ζα είλαη 
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αζθήζεηο επί ράξηνπ. Αξα, εγψ βιέπσ κφλν ην θνκκάηη θαη ηελ πηζαλφηεηα ησλ 

κεηαηάμεσλ ή κεηαζέζεσλ σο θάιπςε απηψλ ησλ θελψλ πνπ είλαη ηεξαζηίσλ 

δηαζηάζεσλ. Γειαδή, άκα έρεηε ην κηζφ πξνζσπηθφ, κε επνρηαθφ πξνζσπηθφ 

κεησκέλν θαηά 15% φπσο απνδέρζε ν Γήκαξρνο ζε πξνεγνχκελε ςεθνθνξία, 

λνκίδσ φηη δε βγαίλεη ν ινγαξηαζκφο. Γη' απηφ ζέισ ηε ζεζε ηη ζα θάλεηε, ηη 

ζθνπεχεηε λα θάλεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα .. παίξλνληαο ην ιφγν γηα ην ζέκα απηφ, λα 

επραξηζηήζσ ηνλ Γηάλλε ηνλ Θαλειιφπνπιν θαη ηνλ Ππχξν ηνλ Κπαξζάθε νη 

νπνίνη ηηκνχλ θαη θνζκνχλ ην Γήκν καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ν θχξηνο πνπ δνπιεχεη ζηε Γηνίθεζε. Ζηαλε ζηε 

Καπξνζνπβάια .. Δίλαη πξαγκαηηθά ηηκή καο πνπ κέζα ζην πξψην ηξίκελν 

νπζηαζηηθά εηνηκάδνπκε θαη ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο. Γελ έρεη 

γίλεη ζε πνιινχο Γήκνπο απηφ. Δίκαζηε απφ ηνπο κνλαδηθνχο Γήκνπο ζηελ 

Διιάδα πνπ έρνπκε έηνηκν Νξγαληζκφ. Δίλαη έλα γεγνλφο, πνπ καο ηηκά ζην 

Γήκν Υξσπίσλ. Π' απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαλελαο ζρεδφλ Γήκνο ζηελ 

Διιάδα δελ έρεη νινθιεξψζεη Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο. Δίλαη θαη 

εμάιινπ, ε πξνζεζκία είλαη κέρξη ηνλ Ηνχλην λα γίλεη. Δπνκέλσο ζέισ λα .. θαη 

θαηά δεχηεξν ιφγν φζνη έρνπλ μεθηλήζεη λα θάλνπλ απηφλ ηνλ Νξγαληζκφ, ην 

έρνπλ δψζεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηαηί είλαη έλα πξάγκαηη δχζθνιν 

ζέκα, αο θαίλεηαη έηζη απιφ. Γελ είλαη κπνχζνπιαο. Ξξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο κε πνιινχο, κε ηηο αλάγθεο θαη κε πνιινχο Λφκνπο. Γηα 

αξραηνινγία άθνπζα. Ζ αξραηνινγία δελ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ καο. Γελ 

κπνξνχκε λα πάξνπκε αξραηνιφγν. Γελ έρεη έξζεη αξκνδηφηεηα αξραηνινγίαο 

ζε καο γηα λα έρσ αξραηνιφγν. Γηα Γεληθφ Γξακκαηέα. Δίλαη πξφβιεκα, είλαη 

δίιεκκα κνπ θαζεκεξηλφ, δέρνκαη πξνηάζεηο, αιιά δελ έρσ βξεη ηνλ θαηάιιειν 

γηα λα κπνξέζσ λα εκπηζηεπηψ απηήλ ηε ζέζε. Θα δσ θαη ζα θάλσ. Γηα ηηο 
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κεηαηάμεηο. Νη κεηαηάμεηο είλαη κηα, έλα εξγαιείν πάξα πνιχ θαιφ θ.Νηθνλφκνπ, 

γηαηί ζνπ θέξλεη θακηά θνξά έηνηκεο ιχζεηο θαη έκπεηξνπο αλζξψπνπο απφ 

θάπνπ αιινχ θαη πξάγκαηη απφ θακηά δεθαξηά πξνηάζεηο πνπ είρακε, έρσ 

επηιέμεη 6 θαη έρσ ππνγξάςεη ηελ κεηάηαμε ηνπο λα έξζνπλε, 6 άηνκα. Απηέο 

είλαη νη απαληήζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Τάρλνπκε θαη άιινπο αιιά ζηηο κεηαηάμεηο φκσο νπσζδήπνηε 

πξνυπφζεζε δηθή κνπ είλαη, επηινγή, λα ηνλ ρξεηάδνκαη, λα είλαη γηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη λα έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, γηα λα βνεζήζεη 

απεπζείαο δειαδή ζην Γήκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε θαη' αξρήλ, κάιινλ κηα πξφηαζε 

γηαηί πηζαλφλ λα κελ είλαη γλσζηφ ζηελ πεξεζία. Κε ηνλ, πξηλ απφ θάπνηνπο 

κήλεο ηέινο πάλησλ ςεθίζηεθε έλα θαηλνχξγην λνκνζρέδην, έλαο Λφκνο ηνπ 

πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο πνπ αθνξά ηελ, θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηαδίθεο γηα 

ρξέε, ζην δεκφζην, μέξσ εγψ ζηα ηακεία ηα αζθαιηζηηθά θιπ., ηα νπνία δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηαδηθάδνληαη λα θάλνπλ ηελ 

πνηλή ηνπο πξνζθέξνληαο θνηλσληθή εξγαζία κέζα απφ ηνπο Γήκνπο, αλάινγα 

δειαδή κε ηελ πνηλή πνπ έρνπλε. Απηφ φκσο πξέπεη λα ην πξνβιέπεη ν 

Νξγαληζκφο γηα λα ππάξρνπλ ηέηνηεο ζέζεηο, γηαηί μέξσ φηη θάπνηνη, ν Γήκνο 

Γηνλχζνπ έρεη αο πνχκε γηα παξάδεηγκα. Δίρε ν Γήκνο Αλνημεο ηέηνηα ηζηνξία. 

Νπσο έρεη θαη ν Γήκνο Διεπζίλαο θαη ην μέξσ. Κήπσο ζα πξέπεη λα βάινπκε 

έζησ δχν μέξσ εγψ ζέζεηο, ηξεηο, φζεο κπνξνχκε, λα πξνζζέζνπκε γη' απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο. Λνκίδσ φηη απηεο νη πεξηπηψζεηο είλαη Δ. Γελ είλαη - 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο είλαη θαη λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζακε λα ην βάινπκε. Δλα 

είλαη απηφ. Ρν άιιν ζέκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη έρσ ηελ αίζζεζε φηη νη 5 

ειεθηξνιφγνη πνπ βάδεηε είλαη ιίγνη γηα φιε απηή ηελ ηεξάζηηα πεξηνρή πνπ 
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έρνπκε. Θαιφ ζα είλαη λα είλαη πεξηζζφηεξνη. Δλα άιιν δήηεκα, ην είπε, θάπνηνο 

ην είπε γηα ηνλ ρεκηθφ κεραληθφ, λνκίδσ πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη 

ρεκηθφο κεραληθφο, γηα πνιινχο ιφγνπο θαη δελ πξφζεμα, γηαηί ηελ ψξα πνπ ην 

δηάβαδεο, δελ ην έρνπκε θαη κπξνζηά καο ην ραξηί, αλ ππάξρεη ζηελ δξεπζε 

Γ/λζε πνπ λα έρεη ηελ επζχλε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Λα κειεηάεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Δλα απηφ. Θαη δεχηεξνλ, αλ ππάξρεη Γξαθείν 

Ξεξηβαιινληηθήο .. παξρεη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γ/λζε. Γξαθείν, λαη, φρη Γ/λζε, εληάμεη. Θαη απιψο, είπαηε γηα 

έλαλ πεξηβαιινληνιφγν ΞΔ, εγψ ζα πξφηεηλα λα βάινπκε θαη ηνπιάρηζηνλ θαη 

δχν ειεγθηέο πεξηβάιινληνο ΡΔ. Λνκίδσ πξνβιέπεηαη, κπνξνχκε λα βάινπκε 

θαη δχν ειεγθηέο πεξηβάιινληνο. Κε ηφζα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ε πεξηνρή καο, 

ηνπιάρηζηνλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη, έηζη, επζχλε καο. 

Ρψξα, φζνλ αθνξά, γηα λα κελ μαλακηιήζσ, ζα ςήθηδα ηνλ, ζεσξψ φηη είλαη, 

εληάμεη, ηψξα ηηο αλάγθεο δελ κπνξνχκε λα ηηο βξνχκε αλαιπηηθά αλ είλαη ιίγνη 

ή πνιινί. Αιιά θαη κφλν φηη βάδεηε 150 ζέζεηο ζπκβαζηνχρσλ, κε ζπγρσξείηε, 

αιιά δε ζα ην ςεθίζσ, παξά ην φηη είρα ηελ πξφζεζε, αιιά είκαη θαηά ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ. Δίκαζηε ππέξ ηνπ λα ππάξρνπλε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αξα 

απηνί νη 150 καο ρξεηάδνληαη θαη καο ρξεηάδνληαη λα είλαη Ανξίζηνπ Σξφλνπ θαη 

απηή είλαη ε ζέζε καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ν θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Κηα δηφξζσζε λνκίδσ φηη πξέπεη λα κπεη 

θ.Θαλειιφπνπιε. Αθνξά ην άξζξν 2. Πηε δηάξζξσζε ησλ απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ηφζν ν Απιψλαο, φζν θαη ν Θάιακνο έρνπλε έλα έμηξα γξαθείν, ην 

γξαθείν αιινδαπψλ, έηζη; Ρν .. πξέπεη λα πξνζηεζεί ζαλ απνθεληξσκέλε 

ππεξεζία.  
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη, αιιά είλαη απνθεληξσκέλε .. Λαη, λαη, αιιά ππάξρνπλε θαη 

απνθεληξσκέλα γξαθεία πιένλ, έηζη; Δλλνψ λα αλαθεξζνχλε ζην άξζξν 2. 

Πην άξζξν 2, ζηε δηάζξσζε απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ. Ρφζν ν Απιψλαο, 

φζν θαη ν Θάιακνο έρνπλε γξαθείν αιιαδαπψλ, έηζη; Μερσξηζηά απφ ηνπο 

άιινπο, πνπ δελ ηα έρνπλε πιένλ νη ππφινηπεο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη 

Δλφηεηεο. Πσζηά; Δληάμεη, επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν; Δίραηε δεηήζεη ..; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, λαη, λαη. Ζζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν εάλ 

πξνβιέπεηαη γξαθείν δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γξαθείν; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γεκνηηθψλ παξαηάμεσλ. Γειαδή, νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη. Δλα είλαη απηφ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν γξαθείν δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ είλαη εθηφο 

Νξγαληζκνχ, έηζη; Δίλαη Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη έλα άιιν, έλα άιιν αθφκε. Αλ πξνβιέπεηαη θαη αλ κπνξεί 

λα γίλεη ηδηαίηεξν γξαθείν Ξξνέδξσλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη απηφ ην πξνβιέπεη ν Λφκνο 3852, ν "Θαιιηθξάηεο" 

θαη ζα έρνπλ θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φηαλ πάξνπκε πεξηζζφηεξν 

πξνζσπηθφ. Απηήλ ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ ή ππνιεηηνπξγνχλ θαη ζα 

πξνρσξήζνπκε ζηηο Ρνπηθέο ή Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο πνπ ππάξρνπλε θαη ηα 

γξαθεία ηνπο. Ρν πξνβιέπεη ήδε ν "Θαιιηθξάηεο" απηφ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Γηακαξέιν; Λα είζηε θαιά. Δπί ηεο 

ςεθνθνξίαο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Απέρεη ν θ.Σαζηψηεο θαη δελ ςεθίδεη 

ην επνρηθφ πξνζσπηθφ ε θα Πηεξγίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ηψξα ε ςεθνθνξία θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη .. Ζ ψξα είλαη 00:10. Λνκίδσ φηη ε δηαδηθαζία απφ εδψ θαη 

πέξα δε ζηέθεη, δελ ππάξρεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο. Γε ζέιεηε λα 

ηειεηψζνπλ ηα ζέκαηα; Δίλαη ζχληνκα ηα ζέκαηα θαη παξεκθεξή. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρνπκε αθφκα 15 ζέκαηα θ.Ληθνιάνπ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ, ζπγλψκε, επεηδή ε ψξα έρεη πεξάζεη, ζέισ λα ζαο 

πσ θ.Σαζηψηε, ζαο παξαθαιψ δειαδή .. Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε. Ρα 

ζέκαηα απηά ηα ππφινηπα είλαη ηππηθά ζέκαηα. Θα παξαθαινχζα ην Πψκα λα 

εγθξίλεη λα θαζίζνπκε ιίγν αθφκε λα ηα ηειεηψζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ηζσο 5 ιεπηά, αιιά αλ ζέιεηε είλαη ζε 5 ιεπηά θαη 10 ιεπηά. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα ηα ηειεηψζνπκε, λα ηα ηειεηψζνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαιψ λα ηειεηψζνπκε γηα λα πξνρσξάλε θαη ηα ζέκαηα ηνπ 

Γήκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα νινθιεξψζνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

(αξ. απνθ. 53/2011) 
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 ΘΔΚΑ 5ν 

 

Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

"Αληηθαηάζηαζε - επέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο νηθηζκνύ Πθελδάιεο 

γηα ππξαζθάιεηα θαη έξγα ύδξεπζεο νηθηζκνύ Καιαθάζαο, Κειεζίνπ 

θαη Πθελδάιεο".   

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπφλ, ην 5, ην 6 πνπ είλαη έγθξηζε έλαξμεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "Ππληεξήζεηο αγξνηηθψλ δξφκσλ", ην 7, έγθξηζε 

έλαξμεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε ηίηιν "Ππληήξεζε δξφκσλ 

Πηδεξνδξνκηθνχ Πηαζκνχ", ην 8, έγθξηζε έλαξμεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν "Απνρέηεπζε νκβξίσλ πδάησλ Καξκαξά", ην 9, έγθξηζε 

έλαξμεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "Ππληήξεζε ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ", ην 10, έγθξηζε έλαξμεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

"Δξγα αλαβαζκηζεο θαη βειηίσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γήκνπ 

Απιψλα, Α' θάζε" θαη ην 11, εγθξηζε έλαξμεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν "Ξιαθφζηξσζε δξφκσλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

Θνηλφηεηαο Καιαθάζαο". Νια απηά έρνπλ ην ίδην ζθεπηηθφ θαη ην ίδην ζέκα. 

Δίλαη ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο δελ είρε νξηζηεί επηβιέπνληαο, έηπρε κε ηε δηάιπζε 

ηεο ΡΗΓΘ θαη επεηδή απφ ην Λφκν πξνβιέπεηαη ε πξνζεζκία λα αξρίδεη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εκείο πήξακε κηα απφθαζε ζηηο 28.3. γηα ηελ αιιαγή 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη κπνξνχζακε πιένλ λα νξίδνπκε επηβιεπνληεο θαη 

έηζη ιέκε φηη ε 28.3. λα είλαη ε αθεηεξία ηεο πξνζεζκίαο γηα φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο νη νπνίεο δελ είρε νξηζηεί επηβιέπνληαο θαη ηνπο φξηζα εγψ. Απηφ 

είλαη ην ζθεπηηθφ θαη γηα ηα 7 ζέκαηα απηά.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ηα πάκε έλα έλα; Αλ ηα πάκε έλα έλα λα πνχκε ζηελ 

πνξεία. Νια καδί. Ζ πξψηε παξαηήξεζε κνπ αθνξά ηελ Καξκαξά θαη ζα ήζεια 

ζ' απηφ ην ζέκα ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο νδνχ Καξκαξα θαη λα γίλνπλε θαη νη παξεκβάζεηο απηέο πνπ 

δεηάλε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Λα κπνχλε, Γήκαξρε, λα κπνχλε απηέο νη 

πηλαθίδεο πνπ ιέκε, λα θνπνχλε απηέο νη γσλίεο θαη ην πφηε ζα μεθηλήζνπλ λα 

γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο. Λα κελ μεθηλήζεη κέζα ζηε κέζε 

ηνπ θαινθαηξηνχ θαη έρνπκε πάιη πξνβιήκαηα, έρνπκε πάιη ηξεμίκαηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ δεζκεπηεί επαλεηιεκκέλα φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο 

πεξηφδνπ θέηνο δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θακία εξγαζία πνπ λα εκπνδίδεη ηε 

Καξκαξά. Ρέινο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία, λα γίλνπλ φκσο θαη νη άιιεο νη εξγαζίεο πνπ ηηο δεηάλε 

.. Γήκαξρε, λα γίλεη θαη απηφ πνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα, ηα ππφινηπα είπακε ζα ηα ζπδεηήζνπκε. Γελ είκαη έηνηκνο 

ηψξα λα πσ πνπ ζα κπεη .. Θα βάινπκε ζπγθνηλσληνιφγν, ζα δνχκε, ζα 

βειηηψζνπκε φ,ηη κπνξνχκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ:  Κπξάβν, αο κπνπλ νη πηλαθίδεο θαη ε αζηπλφκεπζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα φκσο δελ είλαη λα ζνπ πσ .. Ρν είδνο ησλ παξεκβάζεσλ 

δελ είκαη έηνηκνο λα ζην πσ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ θάηη ζ' απηφ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη θάηη αθφκα, ην πφηε ππνγξάθεθαλ νη ζπκβάζεηο λα καο 

πείηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηψξγν, επεηδή ξψηεζεο θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο. Ρν Γελάξε θάλακε 

ζπγθέληξσζε κε ηνλ Δκπφξηθν Πχιινγν θαη ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο 
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Θνηλφηεηαο ησλ Ξαιαηίσλ, ην Πηέθαλν ηνλ Εαθείξε, θαη είπακε ζηνπο 

θαηαζηεκαηάξρεο φηη ην έξγν δελ έρεη παξαιεθζεί. Νηαλ παξαιάβνπκε ην 

έξγν ζα μεθηλήζνπκε λα θάλνπκε ηηο επεκβάζεηο απηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

θάλνπκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη γηα ηηο πηλαθίδεο θαη ζηελ αζηπλφκεπζε ..;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, λαη. Ξξφζεμε, γηαηί ζήκεξα δελ κπνξνχκε ζε έλα έξγν πνπ 

δελ έρεη παξαιεθζεί λα πάκε λα ζπάζνπκε γσλίεο, λα θάλνπκε, λα βγάινπκε 

θνισλάθηα θαη λα θάλνπκε ηελ αζηπλφκεπζε ηνπ παξθαξίζκαηνο. Ξξέπεη λα 

βγνπλ θαη θνισλάθηα, λα ζπάζνπλε θαη κχηεο, πξέπεη λα κπνχλε θαη - κχηεο 

ελλνψ ζηα πεδνδξφκηα - θαη λα κπνχλε θαη νη ηακπειεο. Ν εξγνιάβνο έρεη 

ππνρξέσζε, έρεη έξζεη θαη ηνπ έρσ πεη φηη ππάξρνπλε θαθνηερλίεο, πξέπεη λα 

ηηο επηζθεπάζεηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη εμνθιεζεί ν εξγνιάβνο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη βεβαίσο θαη δε ζα εμνθιεζεί αλ δελ πιεξσζνχλε .. αλ δε 

γηλνπλε νη επεκβάζεηο απηέο ή νη βειηηψζεηο. Θαη επίζεο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απιά Βαγγέιε λα ην ηξέμνπκε φζν κπνξνχκε πην γξήγνξα λα 

γίλνπλ απηά. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ιέσ. Κα, απηφ είλαη ην πξφβιεκα καο, φηη αλ ζθάςνπκε ηα 

φκβξηα, αλ θάλεη απηφο ηε δηφξζσζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Οε παηδηά λα ηειεηψζσ απηφ θαη ζα ζαο απαληήζσ. Αλ θάλνπκε 

εκείο ηψξα ηηο δηνξζψζεηο ησλ θαθνηερληψλ θαη κεηά ζθάςνπκε ηα φκβξηα ζα 

θάλνπκε πάιη δεκηά. Νπφηε πξέπεη απηφ ην πξάγκα λα ην ζπρξνλίζνπκε θαη 

είκαζηε ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηνλ επηβιέπνληα θαη κε ηνλ εξγνιάβν γηα λα 

γίλεη απηή ε εξγαζία. Απηφ ζα ην θάλνπκε νχησο ή άιισο. Ρψξα, γηα ην πφηε 
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ζα γίλεη απηφ, απηφ είλαη ζην ρέξη καο λα πνχκε φηη ζα γίλνπλ κεηά ην 

θαινθαίξη, δελ έρνπλ πξφβιεκα ζ' απηφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ζέκα ζέισ κφλν λα μαλαπψ, φηη πξηλ ην θαινθαίξη λα γίλνπλ 

νη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νη θαηαζηεκαηάξρεο δε ζέινπλε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δκέλα κε βξίζθνπλ ζην δξφκν θαη κνπ ιέλε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηηο παξεκβάζεηο ζηάζκεπζεο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρεο ζηάζκεπζεο, απηφ λαη, κπνξνχκε λα ην θάλνπκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρεο ζηάζκεπζεο, απηφ δεηάσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα βάινπκε ηακπέιεο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα κπνχλε νη ηακπέιεο θαη λα ππαξρεη αζηπλφκεπζε.      

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρνπκε ζπλελλνεζεί γη' απηφ, έρνπκε ζπλελλνεζεί γη' απηφ κε ηνλ 

Δκπνξηθφ Πχιινγν.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία, απηφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε ηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν έρνπκε ζπλελλνεζεί απφ ην Γελάξε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ην δεχηεξν εξψηεκα πνπ έθαλα γηα ηηο ζπκβάζεηο πφηε 

ππνγξάθηεθαλ λα κνπ πείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, γηα ην ζέκα ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ έρεη δεηήζεη ην ιφγν θαη 

ν θ.Εαθείξεο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρσ δεηήζεη ην ιφγν θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ίδην ζέκα; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρσ δεηήζεη ην ιφγν. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Δπεηδή αθνξά ηα Λέα Ξαιάηηα εηδηθά ηψξα, 

γη' απηφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: .. έλα ιεπηφ κφλν γηαηί ε δηαδηθαζία δε ζα ηελ αθνινπζήζσ 

θαη λνκίδσ φηη είλαη θαθή δηαδηθαζία. Ρν φηη είκαζηε θνπξαζκέλνη είλαη γεγνλφο 

αιιά δε ζα θάλνπκε θαη ηζαπαηζνπιηέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή είλαη πνιιά ηα ζέκαηα ..  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη, έλα έλα ζέκα θ.Ξξφεδξε γηαηί εδψ πέξα ςεθίδνπκε 

ρξεκαηάθηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Αθήζηε ηψξα ηα έλα έλα θαη ηα γξήγνξα 

γξήγνξα. Θχξηε Θαξίλν, νχηε 7 παθέην, νχηε ηίπνηα, έλα έλα. Ξφηε 

ππνγξάθεζαλ νη ζπκβάζεηο, πφηε μεθηλήζαλε, ζπλερίδσ ηελ εξψηεζε ηνπ 

θ.Γηαζεκάθε .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νη ζπκβάζεηο είλαη ηέινο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ θαηαιαβαίλσ ηνλ εθλεπξηζκφ θαλελφο. Δδψ δελ 

θάλνπκε ζην γφλαην ηηο δνπιεηέο. Νπνηνο ζέιεη ζην γφλαην, λα ην πεη θαζαξά 

λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. Δδψ είλαη Γηνίθεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γεχηεξνλ, επεηδή ινηπφλ είκαζηε ζην 3ν ζέκα, εγψ ξσηάσ 

γηα ην 3ν ζέκα θαη δελ έρνπκε θηάζεη αθφκα ζηε Καξκαξά. Θχξηε Θαξίλν, 

αθνινπζήζηε ηε ζεηξά ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αθήζηε ηα 7 παθέην.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ είλαη έηζη φπσο ην ιέηε παθέην. Γελ ην είπα ηπραίν απηφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν μέξσ πσο ην είπαηε αιιά εγψ ζέισ λα ςεθίζσ ην 

θαζέλα .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νιεο νη ζπκβάζεηο .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν θάζε ζέκα μερσξηζηά ζέισ λα ην ςεθίζσ. Κνπ 

επηηξέπεηε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νιεο είλαη ην Γεθέκβξε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξφηε είλαη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν Γεθέκβξε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνην Γεθέκβξε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρνπ '10. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Βεβαίσο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρη βεβαίσο;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νιεο είλαη .. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ έρνπλ νξηζηεί 

επηβιέπνληεο. Δίλαη ζην ηέινο ηνπ '10 .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γειαδή έλα ιεπηφ θ.Θαξίλν ηψξα, γηα λα θαηαιάβσ γηαηί 

εγψ φπσο είπα δελ είκαη - καδί κε ηνλ θ.Σαζηψηε είκαζηε λένη ζην επάγγεικα 

εδψ. Ινηπφλ, εδψ είλαη ηνπ Γεθεκβξίνπ δνπιεηέο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αληηθαηάζηαζε - επέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα θαηαιάβσ, είλαη ηνπ Γεθεκβξίνπ δνπιεηέο εδψ;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θνηηάμηε λα δείηε ηψξα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, αθήζηε .. Θέισ λα κάζσ εγψ ηη γίλεηαη εδψ πέξα.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αληηθαηάζηαζε - επέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηα φια. Δγψ είπα έλα έλα ζα ηα πεη απηά.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε δηαθφπηνπκε θ.Ιίηζα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα έλα ζέισ λα κνπ πεη ηα ζέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηθαηνχηαη λα θάλεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ θαη ν θχξηνο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη πφζν αμίαο είλαη απηά. Ρη; Γειαδή, ζα ζεθψζσ εγψ ην ρέξη 

έηζη γηαηί θάπνηνη θνπξάζηεθαλ; Ινηπφλ, ήζπρα, εδψ έρνπκε ρξφλν. Νπνηνο 

ζέιεη, αιιηψο αλαβάιιεηε ηε δηαδηθαζία.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θέιεηε λα θέξσ ηηο ζπκβάζεηο απφ πάλσ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δ βέβαηα. Ξσο θ.Θαξίλν ηψξα; Καο θέξλεηε εδψ πέξα 

ζπκβάζεηο. Ρη ζα ππνγξάςσ εγψ; Θαη δειαδή κε πνηα δηαδηθαζία, εζείο είζαζηε 

έκπεηξνο .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κπνξψ λα ζαο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κνπ θάλεη κεγάιε εληχπσζε κε ηελ επθνιία πνπ πάηε λα 

πεξάζεηε ζέκαηα ηα νπνία είλαη .. Ππληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ. Ξνηψλ; Πε 

πνηεο πεξηνρέο θαη πνπ. Γειαδή δελ θαηάιαβα. Γειαδή, εγψ ζα ζαο δψζσ ην 

νθ γηα αγξνηηθνχο δξφκνπο; Γηα πνπ; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, λαη, λαη. Θαη γη' απηφ .. Θαη γη' απηφ, αθνχζηε λα δείηε, 

θαη γη' απηφ, αθνχζηε λα δείηε, πξέπεη λα μέξεηε, πξέπεη λα μέξεηε φηη φπνηνη 

ςεθίδνπλ, ελέρνπλ θαη πνηληθή επζχλε. Δγψ δε ζέισ λα έρσ. Ακα ζέιεηε θχξηε, 

ειεπζέξσο. Διεπζέξσο αλ ζέιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα ηνπ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα εμεγήζσ θάηη; Γηαηί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη εκείο έρνπκε δνπιεηέο, θαη εκείο έρνπκε δνπιεηέο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ, παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη εκείο έρνπκε δνπιεηέο, θαη εκείο έρνπκε δνπιεηέο θαη 

είκαζηε εδψ κέρξη αξγά, είκαζηε κέρξη αξγά. Κέρξη αξγά είκαζηε εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίκαζηε εδψ κέρξη αξγά. Νπνηνο ζέιεη, παίξλε ην ιφγν. 

Δγψ δε δηεπζχλσ ηε ζπδήηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν θ.Θαξίλνο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ δε δηεπζχλσ θακία ζπδήηεζε.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα εμεγήζσ; Κε αθνξκή ηελ απφθαζε πνπ πήξακε ζηηο 28.3. .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε αθνξκή ηελ απφθαζε πνπ πήξακε ζηηο 28.3. γηα ζχζηαζε 

Ρερληθήο πεξεζίαο, εγψ φξηζα επηβιέπνληα κεραληθφ ζ' απηεο ηηο 7 ζπκβάζεηο 

νη νπνίεο έρνπλ ππνγξαθηεί ζην ηέινο ηνπ '10. Ζηαλ ππνρξέσζε ηεο 

πεξεζίαο. Δίλαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηλνχξγηνπ Γήκνπ, ήηαλ 

ππνρξέσζε ηεο πεξεζίαο λα νξίζεη επηβιέπνληα κεραληθφ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Θαξίλν, εγψ ξψηεζα .. Νρη, φρη, δε κε θαηαιάβαηε ηη 

ξψηεζα.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δζείο δε κε θαηαιάβαηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δζείο .. Απηέο είλαη νη ηππηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεηε. Δγψ ξσηάσ ηνλ θχξην - εζάο, ή ην Γήκαξρν, πφζν είλαη, γηα 

πνηα πφζα κηιάκε θιπ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ, απηφ πνπ εγθξίλνπκε ζήκεξα .. Απηφ πνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν μέξσ, ην μέξσ φηη δελ εγθξίλνπκε πνζφ θ.Γήκαξρε. 

Οσηάσ γηα πνην ζέκα πξφθεηηαη .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη φια έξγα κηθξά, κε εμαίξεζε ην έξγν ηνπ ΔΠΞΑ πνπ είλαη ην 

έξγν χδξεπζεο ηνπ Απιψλα, ην νπνίν είλαη κεγάιν ην πνζφ, είλαη 700.000 

κεηά ηελ έθπησζε θιπ. Νια ηα άιια είλαη κηθξά έξγα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κηθξνέξγα είλαη απηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηνη είλαη; Ξνηνη δξφκνη είλαη ξε παηδηά; Λα κελ μέξνπκε πνηνη 

δξφκνη είλαη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θέιεηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε πνην ρσξηφ είλαη; Λα κελ μέξνπκε. Δίλαη ζην ζχλνιν ηνπ 

Γήκνπ; Δίλαη .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηήλ ηε ζηηγκή .. Κηα ζηηγκή ηψξα, απηήλ ηε ζηηγκή ςεθίδνπκε 

λα θαιχςνπκε έλα θελφ πνπ ππάξρεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε πεξεζία.    

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή είλαη θαθφ λα μέξνπκε πνην δξφκνη είλαη νη αγξνηηθνί 

θαη ζε πνηεο πεξηνρέο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ γηα λα ην θάλνπκε, έρνπλ νξηζηεί επηβιέπνληεο κεραληθνί, ζα 

πάξνπλ ην θάθειν ηνπ έξγνπ, ζα θάηζνπλ λα δνχλε ηη πξνβιέπεη ε κειέηε πνπ 

έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ ΡΗΓΘ θαη επραξίζησο λα ην μαλαζπδεηήζνπκε. Αιιά 

δελ είλαη ην ζέκα ην ζεκεξηλφ απηφ. Ρν ζέκα ην ζεκεξηλφ είλαη λα θαιχςνπκε 

ην θελφ πνπ ππήξρε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κερξη ηελ 

εκεξνκελία πνπ κπνξνχζακε λα νξίζνπκε επηβιέπνληα. Απηφ είλαη ην θελφ πνπ 

έρνπκε. Γηα ηνλ νξηζκφ επηβιέπνληα κηιάκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, κηα εξψηεζε κφλν. Θχξηε Θαξίλν .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κηα εξψηεζε. Απηά ηα έξγα, άζρεην αλ ππνγξάθεθαλ νη ζπκβάζεηο 

ηνπο 31.12., γηαηί εγψ μέξσ νξηζκέλνη δελ μέξνπλε ή ζέινπλ λα αθήζνπλ 

ππνλνχκελα, έγηλαλ κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία; Δγηλε δεκνπξάηεζε γηα ηα έξγα; 

Απηφ ζέισ θαη ηίπνηα άιιν λα κνπ απαληήζεηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θνηηάμηε λα δείηε, εγψ δελ έιεγμα ηε .. Φαίλνληαη φηη έρνπλε γίλεη 

φια ζσζηά, έηζη; Κε κνπ βάδεηε, δελ ην θνίηαμα, δελ είκαη Διεγθηήο 

Λνκηκφηεηαο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη θαίλεηαη. Απφ ηελ πείξα ζαο, απφ ηελ πείξα ζαο, μέξεηε αλ 

έγηλε ε λφκηκε δηαδηθαζία ή φρη; Απηφ ζέισ λα κνπ απαληήζεηε θαη ηίπνηα 

άιιν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ονχζζε, πηζηνπνηεηηθά ςάρλεηε; Γελ είλαη ν 

αξκφδηνο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη πνηνο είλαη ν αξκφδηνο; Μέξεηε εζείο θ.Νηθνλφκνπ πνηνο είλαη ν 

αξκφδηνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Μέξεηε εζείο; Αθνχ δελ μέξεηε, αθήζηε λα ζαο πσ εγψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ν θ.Θαξίλνο είλαη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Φπζηθά. Ζ Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ. Απηφο είλαη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, δελ είλαη θαζφινπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ.Νηθνλφκνπ .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ονχζζε.  
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ΟΝΠΠΖΠ: Θέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο ζην Ππκβνχιην. Απηφ 

ζέιεηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν ηη ζα θάλσ εγψ θ.Ονχζζε είλαη δηθηά κνπ δνπιεηά.  

ΟΝΠΠΖΠ: .. λα  δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηαγξαθνληαη ζηα πξαθηηθά.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη εθηφο Ππκβνπιίνπ θαη είπακε έρεη πεξάζεη θαη ε ψξα. Δίλαη 

εθηφο ζέκαηνο απηά πνπ ξσηάηε ηψξα. Θα μαλαέξζεη ην ζέκα απηφ πάιη. Νια 

ηα έξγα έλα έλα ζα μαλάξζνπλε λα ζπδεηεζνχλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γψζηε κηα εμήγεζε θ.Ζιηάζθν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ κηζφ ιεπηφ γηα λα κελ θάλνπκε θαη 

δηάινγν. Αθνχζηε κε κηζφ ιεπηάθη, αθνχζηε κε ιίγν. Δκείο ζήκεξα έρνπκε 

ππνρξέσζε λνκηθή λα νξίζνπκε επηβιέςεηο, επηβιέπνληεο. Γηαηί απηφ ην 

πξάγκα ζηακάηεζε λα γίλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ΡΗΓΘ θαηαξγείηαη. Ζ ΡΗΓΘ 

έρεη θάλεη δηάθνξα έγγξαθα θαη δεηάεη θαη νη επηβιέςεηο ησλ έξγσλ πνπ είρε λα 

πεξάζνπλε ζηε λέα Γηνίθεζε, φπσο επίζεο δε ρξεηάδεηαη βέβαηα λα δεηήζεη γηα 

έξγα ηα νπνία έρνπλε δεκνπξαηεζεί ή έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί λα νξηζηεί 

επηβιέπνληαο απφ ηε Γηνίθεζε ηελ θαηλνχξγηα. Δκείο απηήλ ηε ζηηγκή νξίδνπκε 

επηβιέςεηο ζηα έξγα ηα νπνία ππάξρνπλ ζπκβάζεηο γηαηί είλαη απηφ ππνρξεψζε 

καο, θαη φπσο είπε θαη ν πξντζηάκελνο απηήλ ηε ζηηγκή έρνπκε νριήζεηο απφ 

ηνπο εξγνιάβνπο γηαηί ππάξρνπλε εκεξνκελίεο θαηαιεθηηθέο γη' απηήλ ηε 

δηαδηθαζία. Ρψξα, απφ εθεί θαη πέξα, απηφ ην πξάγκα πνπ ιέσ δελ ην ιέσ γηαηί 

ζέισ λα θαιχςσ θάηη, γηα λα κελ .. Νπσο είπε θαη ν Βαζίιεο λα κελ ππάξρνπλε 

επζχλεο, ππνλννχκελα θιπ. Δκείο θαη εζείο έρνπκε θαη ηελ ππνρξέσζε, έρνπκε 

θαη ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα θνηηάμνπκε φιε ηε δηαδηθαζία. Ρν λα 

νξίζσ επίβιεςε, δε ζεκαίλεη φηη αλαιακβάλσ θακία δέζκεπζε ή έρσ θακία 
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πνηληθή επζχλε. Ρν θάλσ γηαηί κε ππνρξεψλεη ν Λφκνο. Αχξην ινηπφλ, 

κεζαχξην, φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα έξζεη ζην Γήκν λα πάξεη ηελ ηερληθή έθζεζε 

ηνπ εξγνπ, λα δεη ηη αθξηβψο πξνβιέπεη ην έξγν, ηη ζα γίλεη θαη θπζηθά λα 

ειέγμεη αλ ζέιεη θηφιαο απφ ην θάθειν ηε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία, φπσο 

μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη, παιηά ειεγρφηαλε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο απφ ηελ ΡΗΓΘ. 

Απηφ ινηπφλ πηζαλνινγψ θαη εγψ φηη έρεη γίλεη δηαδηθαζηηθά. Απηφ ν 

νπνηνζδήπνηε, ν νπνηνζδήπνηε .. Θσκά, ζε παξαθαιψ. Ν νπνηνζδήπνηε ινηπνλ 

κπνξεί λα έξζεη λα δεη θαη ηε δηαδηθαζία θαη λα δεη θαη ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

ππάξρεη ζε θάπνην έξγν.  

 Δκείο, μαλαιέσ θαη πάιη, ζήκεξα νξίδνπκε ηηο επηβιέςεηο γηαηί είλαη 

ππνρξέσζε καο θαη είλαη θαη ππνρξέσζε θαη ηνπ πξντζηάκελνπ θαη ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο λα ην θάλεη. Γελ ππάξρεη ζέκα πνηληθήο επζχλεο ή .. 

θάπνηαο δηαδηθαζίαο. Απηφ θάλνπκε ζήκεξα. Νπνηνο ζέιεη, μαλαηνλίδσ πάιη, 

αχξην έξρεηαη, παίξλεη ηελ ηερληθή έθζεζε θαη έξρεηαη θαη θέξλεη ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζην επφκελν. Οε παηδηά, ην ιέσ θαη 

ζπγλψκε γηα ην "ξε παηδηά", έηζη; είλαη θαη ππνρξέσζε καο απηή. πνρξέσζε 

καο είλαη λα ελεκεξσλφκαζηε γηα θάζε έξγν θαη πξέπεη λα ην θάλνπκε. .. γηα 

νπνηαδήπνηε αληίξξεζε έρνπκε ή ακθηβνιία. Ξσο αιιηψο λα ην θάλνπκε; Γελ 

κπνξνχκε εδψ πέξα λα έρνπκε 70 θαθέινπο θαη λα κπνξνχκε λα 

ελεκεξψλνπκε. Κέζα, αλ ζα αλνίμεηε θάθειν θαη ζπγλψκε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε, αλ ζα αλνίμεηε θάθεινπο ζπλερηδφκελσλ έξγσλ κέζα, φρη εγψ, 

εζείο, νπνηνζδήπνηε απφ καο έκπεηξνο, δε ζα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ηη γίλεηαη. 

Ιείπνπλε ραξηηά ή θάπνπ έρνπλε πάεη αιινχ ή είλαη ζε άιινπο θαθέινπο. 

Ξαξαδείγκαηνο ράξε, έθεξε ην Καξθφπνπιν 10 θαθέινπο, 12 θαη ππαξρνπλε 

ραξηηά ηνπ ελφο θάθεινπ ζηνλ άιινλ. Κηιάσ γηα ηα ζπλερηδφκελα. Απηφ είλαη 

θάηη θαηλνχξγην. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξαξάδεηγκα έθεξα Γεκήηξε. Ινηπφλ, ζήκεξα ππάξρεη έλα έξγν 

ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν δελ έρεη φκσο πνξεία, έρεη κφλν ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκνπξάηεζεο θαη εκείο νξίδνπκε εκείο απηήλ ηε ζηηγκή επηβιεπνληα, δελ 

θάλνπκε θάηη άιιν. Νπνηνο ζέιεη ινηπφλ αχξην, κεζαχξην, αληηκεζαχξην, λα 

έξζεη λα ειέγμεη φ,ηη ζέιεη θαη λα θέξεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζην επφκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γηαηί δειαδή ηπξαλληφκαζηε ηψξα ηζάκπα; Απηφ ιέκε. 

Ρν πφηε ζπκβαζηνπνηήζεθαλ, ην πσο έγηλε ε δηαδηθαζία είλαη ζέκα πξνο 

ζπδήηεζε λα ην θεξνπκε ζην επφκελν Ππκβνχιην. Ρπξαλληφκαζηε ηζάκπα, 

εγψ απηφ ζέισ λα πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε ζπλάδειθε, ζα πάκε ζηελ ςεθνθνξία ηψξα. Γελ .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κηα δηεπθξίληζε Ξξφεδξε, κηα δηεπθξίληζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ππγλψκε, εηο ηε ΓΗΑΓΔΗΑ αλ κπείηε, ζα βξείηε 1.4. φινπο ηνπο 

νξηζκνχο επηβιέπνληα, πνπ έρεη αξηζκνχο ζπκβάζεσλ, εκεξνκελία. Ζκνπλ 

ππνρξεσκέλνο λα ην θάλσ επεηδή είλαη απφθαζε, είλαη απφθαζε ηνπ Γ/ληνπ, 

δηνηθεηηθή, είλαη αλαξηεκέλα ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ, κφιηο κπείηε ηα βιέπεηε, είλαη 7 

νξηζκνί επηβιέπνληα. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κηα δηεπθξίληζε παξαθαιψ. Αλαθέξεηαη ζην ζέκα, Δλαξμε 

έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ηάδε θαη κηιάκε γηα 

ζπλερηδφκελν έξγν. Αθνπζα πξνεγνπκέλσο φηη νξίδνπκε ηνλ κεραληθφ θαη ζα 

μαλάξζεη ην ζέκα ζην Ππκβνχιην. Απφ πνηα δηαδηθαζία θαη πφηε ζα μαλάξζεη; 

Νπσο είλαη δηαηππσκέλν, νξίδνπκε επηβιέπνληα κεραληθφ θαη μεθηλάεη θαη 

ελεξγεί θαη εθηειεί ηε ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη. Πην Ππκβνχιην δε ζα 

έξζεη. Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, εγψ πξνζσπηθά ζα ςεθίζσ πάιη κε 

αζηεξίζθν φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα ηεο αλάζεζεο ησλ έξγσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηπιένλ .. δηεπθξίληζε θ.Νηθνλφκνπ; Νξίζηε ζαο αθνχκε. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θνηηάρηε λα δείηε, εδψ ην ζέκα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν. 

Γελ είλαη δήηεκα δηαδηθαζηηθφ φπσο ηζρπξίδεηαη θαη ζέιεη λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ είλαη έλα απιφ δηαδηθαζηηθφ ζέκα ην νπνίν φπσο 

ηζρπξίδεηαη ν Αληηδήκαξρνο απιά είλαη κηα ππφζεζε ξνπηίλαο. Νια ππφζεζε 

ξνπηίλαο είλαη, κ' απηήλ ηελ έλλνηα. Δγψ δελ έρσ ηίπνηα ππ' φςε κνπ θαη 

θπζηθά ε δνπιεηά κνπ δελ είλαη λα έξρνκαη λα ςαρνπιεχσ θαθέινπο. Νχηε 

Δηζαγγειέαο είκαη, νχηε ζην Πψκα Διέγρνπ ηνπ Πψκαηνο ησλ Δπηζεσξεηψλ 

Γεκνζίαο Γηνηθήζεσο ή Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο. Δγψ είκαη έλαο απιφο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο εδψ ν νπνίνο ιέεη θάηη πνιχ απιφ, φηη άκα ζέκαηα ηα 

νπνία έρνπλε ήδε μεθηλήζεη, ρσξίο λα μέξσ πσο έγηλε ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ, 

έγηλε κε δηαγσληζκφ, έγηλε κε αλάζεζε, δελ ηα μέξσ, γηαηί αλ ήμεξα, γηαηί αλ 

ήμεξα λα είλαη ζίγνπξνο ν θ.Ονχζζεο θαη ν θάζε θ.Ονχζζεο εδψ κέζα φηη ζα 

κηιήζσ νλνκαζηηθά. Νηαλ δε κ' αθνχηε λα κηιάσ νλνκαζηηθά, κελ πεηάγεζηε 

ζηηο θνπβέληεο ηηο δηθέο κνπ. Δγψ δελ μέξσ θαη δελ ςάρλσ. Αλ έρσ θάηη εηο 

βάξνο θάπνηνπ ή έρσ θάπνην, δε ζα πσ ππνλννχκελα, ζα πσ φλνκα. Λα είζηε 

απφιπηα ζίγνπξνη γη' απηφ. Δγψ ινηπφλ ιέσ, δελ μέξσ ηα έξγα πφζν θάλνπλε. 

Δξψηεκα απιφ. Θέιεηε ηελ ςήθν κνπ. Ξφηε γίλαλε; Δκαζα φηη έγηλαλ 

Γεθέκβξην π.ρ. Κε πνηα δηαδηθαζία; Γελ ηα μέξσ απηά. Αλ απηφ ζεσξείηαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αλ απηφ ζεσξείηε, γηα λα ςεθίζσ απηφ πνπ ζέιεηε .. Θχξηε 

Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηά ηε δηάξθεηα πνπ πήξαηε ηελ πξφζθιεζε, αλ ζέιαηε λα 

είζηε ελεκεξσκέλνο θαη λα μέξεηε ηη ςεθίδεηε ζήκεξα ή φρη, ζα έπξεπε λα 

έρεηε ειέγμεη ηη ςεθίδεηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρη; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έρεηε, ζα έρεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πελζεκέξνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κα δελ είλαη έηζη θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηζη γίλνληαη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη, δελ είλαη έηζη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν λνκνζέηεο καο ιέεη λα δίλνπκε 5 

κέξεο ηελ πξφζθιεζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ππγλψκε, έλα ιεπηφ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα' ξζείηε πάλσ λα ειέγμεηε φ,ηη ζέιεηε, λα δεηήζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη λα μέξεηε ηη ςεθίδεηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γειαδή ζα έξζσ ζηνλ θ.Ζιηάζθν θαη ζα ςάρλσ ηνπο 

θαθέινπο; Νρη, εγψ δελ κπνξψ λα .. Ξξνζέρηε ινηπφλ .. Δληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη άιιν κπνξεί λα γίλεη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απιά εγψ πιεξνθνξίεο ζέισ λα κάζσ θ.Γήκαξρε. Ακα είλαη 

ηφζν ηξνκεξέο νη πιεξνθνξίεο - λα, καο είπε ν θ.Θαξίλνο φηη είλαη 700.000 ην 

έξγν γηα ηνλ Απιψλα. Ξ.ρ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλαλ νη ελζηάζεηο ζαο, θαηαηέζεθαλ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δξσηήζεηο εγψ έζεζα, δελ είπα φηη ππάξρνπλε εδψ 

αηαζζαιίεο ε ππάξρνπλε χπνπηα ζέκαηα. Γη 'απηφ ινηπνλ δελ θαηαιαβαίλσ 

γηαηί θάπνηνη ελίζηαληαη θαη δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζέινπλε - ηελ αγσλία ηνπο. 

Δγψ βάδσ θάπνηα εξσηήκαηα θαη φηαλ θαινχκαη λα ςεθίζσ, κ' απηήλ ηελ 

έλλνηα ςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Ιίηζα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε λνκίδσ φηη κπαίλεη πξνζσπηθφ ηψξα. Γελ ππαξρεη θάπνην ζέκα 

ηψξα .. Πε ηη ζπλίζηαηαη ηψξα ην πξνζσπηθφ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ απιψο, εγψ απιψο ζέισ λα πσ ην εμήο, ζέισ λα πσ ην εμήο, 

είλαη θαιφ εδψ πέξα λα δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο, ην μαλαείπα, έλα είλαη ην 

θχξην εξψηεκα. Νζνη δελ μέξνπλε, θαιφ είλαη λα καζαίλνπλε. Δγψ γη' απηφ 

πήξα ην ιφγν. Γε κε ελδηαθέξεη πνηνη είλαη νη δξφκνη. πέζεζε θάπνηνο 

Ξξφεδξνο, θάπνηνο Γήκαξρνο φηη έπξεπε λα θάλεη απηνχο ηνπο δξφκνπο. Δθαλε 

ηε κειέηε, πήξε ηηο εγθξίζεηο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο, δεκνπξάηεζε ην έξγν, ελέθξηλε ην πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο θαη 

ππέγξαςε ηε ζχκβαζε. Αλ ηελ ππέγξαςε. Γελ μέξσ. Αλ δελ ηελ ππέγξαςε, 

είλαη δηαδηθαζηηθφ ην ζέκα. Δγψ απηφ πνπ ξσηάσ γηα λα ςεθίζσ ηα παξαθάησ 

ζέκαηα, είλαη, αλ ηεξήζεθε ε λφκηκε δηαδηθαζία. Αλ έγηλαλ δεκνπξαηήζεηο θαη 

είραλ φιεο ηηο εγθξίζεηο ησλ πεξεζηψλ. Ρηπνηα άιιν δε ζέισ. Απηφ είλαη ην 

ζεκαληηθφ. Γελ κπαίλσ ζηελ νπζία ηνπ έξγνπ. Γε κε ελδηαθέξεη δειαδή ε 

απνρέηεπζε νκβξίσλ ζηε Καξκαξά. Θα ην ςεθίζσ, έξγν είλαη, είκαζηε ππεξ 

ησλ έξγσλ. Πίγνπξα ζα ην ςεθίζνπκε, αιιά, αιιά, έρεη γίλεη κηα δηαδηθαζία. 

Δίλαη ε λφκηκε; Απηφ ζέισ λα απαληεζεί θαη ςεθίδσ. Γελ απαληεζεί, δελ 

ςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληεζεί αιιά δελ είλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα απηφ. Νξίζηε 

θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξέξα απ' φζα είπε πνιχ ζσζηά ν θ.Ονχζζεο, ζέισ λα πσ θαη θάηη 

άιιν αθφκα. Θέισ λα ελεκεξψζσ θάπνηνπο φηη απηά πνπ ιέλε ηψξα αλ ζα 

ςεθηζνπλ, ηα ςήθηζαλ πξηλ 10 ιεπηά ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Γειαδή 

ιππάκαη, αιιά θάπνηνη δελ μέξνπλ. Λα κελ ην πσ δελ μέξνπλ, γηαηί κπνξεί λα 

παξεμεγεζνχλ, λα ην πσ δηαθνξεηηθά. Οε παηδηά, γηα λα ην θέξεη έλα ζέκα ε 

Ρερληθή πεξεζία έρεη βξεη έλα θάθειν. Ξξνθαλψο θάπνηνο έρεη ειέγμεη απηφλ 

ηνλ θάθειν θαη είλαη πνιχ απιά ηα πξάγκαηα θαη επεηδή εχθνια αθνχγεηαη φηη 
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ην 12ν θάλαλε ζπκβάζεηο, ζέισ λα πσ ζε θάπνηνπο λα παξαηεξήζνπλ πφηε ζα 

μεθηλήζεη ε σξίκαλζε ελφο έξγνπ, πνπ γηα ηα λέα έξγα, φρη απηά πνπ είλαη 

έηνηκα ήδε, ηα θαηλνχξγηα έξγα πνπ ζρεδίαζε ζήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή. 

Πήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή ζρεδίαζε λέα έξγα πνπ έβαιε ζην λέν ηερληθφ 

πξφγξακκα. Λα δσ πφηε ζα ηα δεκνπξαηήζεη θαη πξνζέμηε, κε δηθέο ηηο 

Ρερληθέο πεξεζίεο. Λα δσ πφηε ζα έρεη αλάδνρν, πφηε ζα ππνγξάςεη 

ζχκβαζε. Ινηπφλ γηα έλα έξγν αληίζηνηρν ζαλ ην πξψην, Δγθξηζε έλαξμεο 

πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε Καιαθάζα, έρσ λα ζαο πσ φηη κπνξεί λα έρεη 

θαη 2 ρξφληα σξίκαλζε απηφ ην έξγν. .. ην είρακε κε έλαλ ηξφπν ζπγθεθξηκέλν, 

λα θηηάμνπκε ηε κειέηε, λα ζηείινπκε έγγξαθν, λα θάλεη ηε κειέηε ε ΡΗΓΘ, λα 

γίλνπλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, λα πεξάζνπλε ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην, λα 

δεκνπξαηεζεί ε κειέηε, λα εγθξηζνχλ φια απηά, λα πάλε ζε εθεκεξίδεο. 

Κηιάκε γηα κήλεο δηαδηθαζηψλ. Ινηπφλ, γη' απηφ ζαο ιέσ φηη θάπνηνη απηά ηα 

έξγα πξηλ απφ ιίγν ηα ςήθηζαλ θαη ηψξα, ζην αλ ζα πξέπεη λα βάινπκε 

επηβιέπνληα κεραληθφ γηα λα μεθηλήζνπλ, ιέλε φηη μέξεηο, κα, κνπ, ζνπ ηνπ. Κα 

πξηλ ιίγν θχξηνη, φηαλ εγψ αλαθεξφκνπλα ζ' απηά ηα έξγα νη πεξηζζφηεξνη 

ηνπο ελφριεζε πνπ καθξεγνξνχζα θαη βγήθαλ απφ ηελ αίζνπζα. Αο είκαζηε 

ιίγν πην πξνζεθηηθνί, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Γηαηί εχθνια κπνξεί λα αθήλνπκε 

εληππψζεηο. Απηνδηνίθεζε φκσο ζεκαίλεη λα μέξνπκε θαη ηη ιέκε. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη πξέπεη λα θηάζνπκε ζηελ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ Ξξφεδξε. Πην ηερληθφ πξφγξακκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξήξαηε ην ιφγν θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ηνλ πήξα ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα πσ έλα πξάγκα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην ηερληθφ πξφγξακκα ςεθίδεηο ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

έξγνπ. Θαηαζέηεηο ην φξακα ζνπ πνπ ιέεη θαη ν Γήκαξρνο γηα ην ηη ζεο λα γίλεη. 

Γελ ςεθίδεηο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο λα γλσξίδεηο νχηε ην θφζηνο, νχηε 

κε πνηεο δηαδηθαζίεο αλαηέζεθε. Απηφ ςεθίδεηο ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Δδψ 

θαινχκαζηε λα ςεθίζνπκε άιια πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεθαλ φινη νη ζπλάδειθνη. Ξάιη;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα πσ θάηη; Λα πσ θάηη άιιν .. ; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηεπθξίληζε πάιη θ.Βειηαληψηε. Νξίζηε. Νξίζηε, νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, επεηδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη κεηαμχ καο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή αθνχγεηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη κεηαμχ καο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν. Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή αθνχγεηαη πεξίεξγν, επεηδή αθνχγεηαη πεξίεξγν φηη 

έλα έξγν ππνγξάθηεθε ε ζχκβαζε ηνλ Γεθέκβξην ή ηνλ Λνέκβξην, ηα έξγα 

απηά, φπσο είπε θαη ν θ.Ιίηζαο, έρνπλ μεθηλήζεη πνιχ πξηλ θαη νη δηαδηθαζίεο 

έθηαζαλ ηφηε λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο. Ζδε, γηα λα έρεη δεκνπξαηεζεί 

έλα έξγν, θαη λα έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε έρεη πεξάζεη δχν θνξέο απφ ην 

Γεκνηηθφ ή Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην. Ινηπφλ, θαη λα ιάβνπκε θαη θάηη άιιν ππ' 
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φςε καο, φηη ηα πεξηζζφηεξα έξγα απηά είλαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο. Ρν είραλ 

θάλεη, ην είραλ ζέζεη θαη ζε αλαθνίλσζε .. Θχξηε Νηθνλφκνπ, εγψ ζαο άθνπγα, 

αλ ζέιεηε αθνχζηε κε θαη εζείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά εγψ λνκίδσ ζαο άθνπζα, έηζη; Ινηπφλ, ηα 

πεξηζζφηεξα έξγα απ' απηά είλαη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξνην είλαη; Νη επηζθεπέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ 

είλαη ηδίνπο πφξνπο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δ ινηπφλ; Ιέσ, θάπνηα έξγα απ' απηά είλαη απφ 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη θηλδπλεχνπλε λα ραζνχλ ηα ρξήκαηα. Δηζη; Ινηπφλ, εγψ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρψξα δεκηνπξγείηε εηθφλα ιαλζαζκέλε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί ηε δεκηνπξγψ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί ηνπ ΝΠΘ, ηνπ ΝΠΘ θαη ε δηαδηθαζία δελ είλαη δηθηά καο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νη επηζθεπέο ησλ ζρνιείσλ δελ είλαη επζχλε δηθηά καο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είλαη επζχλε δηθηά καο. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είλαη επζχλε δηθηά καο. Δρσ πάεη θαη ζηνλ ΝΠΘ θαη έρσ 

κηιήζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία, δελ είλαη εθεί ην ζέκα ηψξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νη επηζθεπέο ησλ ζρνιείσλ είλαη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη εθεί ην ζέκα ηψξα. Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν 

θ.Βειηαληψηεο. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα άκα δελ μέξεηε θ.Ζιηάζθν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αθήζηε λα νινθιεξψζεη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη θάλεηε ιάζνο, είλαη ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ζιηάζθν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δζείο θάλεηε ιάζνο, εζείο θάλεηε ιάζνο θ.Ζιηάζθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ επηηέινπο, αθήζηε λα νινθιεξψζεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζα θσλάδεηο ζ' εκέλα. Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζε παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, δε ζα θσλάδεηο ζε κέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ην ιφγν ν θ.Βειηαληψηεο απηήλ ηε ζηηγκή; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα ιέεη αλαιεζή πξάγκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ λα αλαθαιέζεηε θ.Ζιηάζθν θαη λα κάζεηε ηε 

δνπιεηά ζαο θαη λα εξρφζαζηε δηαβαζκέλνο εδψ. Ρα ρξήκαηα απηά είλαη ηνπ 

ΝΠΘ, ηα ρξήκαηα είλαη ηνπ ΝΠΘ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θάλεηε ιάζνο γηαηί εγψ ηα ςήθηζα θαη δελ ηα μέξεηε εζείο 

θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξνηα ςήθηζεο εζχ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Οσηήζηε θαη ηνλ 

θ.Γηαζεκάθε. 
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(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνπ ΝΠΘ απηά είλαη ησλ Υξσπίσλ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νη επηζθεπέο ησλ ζρνιείσλ Θαπαλδξηηίνπ  πνπ είλαη εδψ ζηε 

κειέηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη ηνπ ΝΠΘ θ.Βειηαληψηε, δελ είλαη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Θάλεηε 

ιάζνο. Κελ επηκέλεηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνπ γξάθεη Θαπαλδξίηη ξε παηδηά; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Ξνηαλνχ Γήκνπ είλαη, δηαβάζηε ην. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γε γξάθεη Θαπαλδξίηη πνπζελά εδψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνπ Γήκνπ Υξσπίνπ είλαη, απφ ηδίνπο πφξνπο. Δ, ηψξα ζα 

ηξειαζνχκε; Γελ μέξνπκε ηη ςεθίδνπκε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαπαλδξίηη δε γξάθεη πνπζελά εδψ ξε παηδηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Νηθνλφκνπ. Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρν ππ' αξηζκ. 7 ζέκα; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, δηαβάζηε ην.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Α, ην έρεη, ην 7 είλαη.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. Γελ είλαη επηζθεπέο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ απηέο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, είλαη ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ απφ ηδίνπο πφξνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βεβαίσο. Ρν ιέεη ε εηζήγεζε θπξία, ην ιέεη ε εηζήγεζε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θνηηάδσ ηελ εηζήγεζε θ.Ξξφεδξε αιιά δε δηεπθξηλίδεη πνην 

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα θαη ζε πνηα ζρνιεία είλαη.  

.......: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ είλαη ε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θα ζπλερίζεηε θ.Βειηαληψηε;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νινθιήξσζα θ.Ξξφεδξε. Δπηκέλσ, επηκέλσ θαη δηεπθξηλίδσ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη έλα έξγν γηα λα θηάζεη γηα ηνλ νξηζκφ επηβιέπνληα, 

έρεη πεξάζεη δχν θνξέο απφ Γεκνηηθφ ή Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. φια απηά πνπ ιέηε θ.Βειηαληψηε δελ είλαη ρξεκαηνδνηήζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακεξέιν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θχξηε Βειηαληψηε, εληάμεη, ην είπαηε θαη ην 

μαλάπαηε, ην αθνχζακε. Νξίζηε θχξηε .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζηνλ θ.Θαξίλν. Ν νξηζκφο πνπ 

έρεηε επηβιεπφλησλ, είλαη έλαο επηβιέπσλ γηα φια απηά ηα έξγα; Θαη αλ ζα 

ήηαλε ζθφπηκν θαη ρξήζηκν λα μέξνπκε θαη πνηνη είλαη νη επηβιέπνληεο, έηζη 

ψζηε αλ ζα έρνπκε θάπνηεο απνξίεο λα απεπζπλφκαζηε ζην ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν. 

.......: Νη κεραληθνί ηνπ Γήκνπ είλαη.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη αιιά γηα θάζε έξγν ππάξρεη νξηζκφο επηβιέπνληνο. 

Θέινπκε λα μέξνπκε γηα θάζε έξγν πνηνο είλαη ν επηβιέπσλ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη; 

πάξρνπλ αληηξξήζεηο; 

.......: Δλα έλα ζέινπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα έλα ινηπφλ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ πξψηα, ε Δλαξμε 

έγθξηζεο .. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, είρα δεηήζεη ην ιφγν γηα ηε Καξκαξά. Ξάηε ζε 

ςεθνθνξία. Γε ζα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έξζεη, ζα έξζεη ην ζέκα. Κφιηο έξζεη .. 

.......: Νηαλ ζα έξζεη ζηε Καξκαξά ζα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, λαη. Ινηπφλ, "Αληηθαηάζηαζε - επέθηαζε δηθηχνπ 

χδξεπζεο νηθηζκνχ Πθελδάιεο γηα ππξαζθάιεηα θαη έξγα χδξεπζεο νηθηζκνχ 

Καιαθάζαο, Κειεζίνπ θαη Πθελδάιεο". Θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη αληίξξεζε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ θ.Ξξφεδξε ιεπθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ ν θ.Σαζηψηεο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, εκείο ςεθίδνπκε φρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη έξγα ρσξίο λα μέξσ πσο γίλνληαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ιεπθφ θ.Ξξφεδξε θαη απφ κέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ ε θα Πηεξγίνπ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρίπνηα, ηίπνηα, αθήζηε. Αλ δελ μέξσ πσο γίλνληαη, αλ δελ 

μέξσ πσο γίλνληαη ηα έξγα, δε ζα ηα ςεθίδσ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ ε θα Πηεξγίνπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε θα Βαξλάβα θαη ν θ.Πηδέξεο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα πάηε θχξηνη ζηε Καιαθάζα λα πείηε φηη εγψ δε ςεθίδσ 

ηα έξγα. Δγψ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα. Θα ην πεηο, αιιά θαη εγψ ζα πσ απηά 

πνπ ζέισ λα πσ φκσο. Απηφ, φπνηνο μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη, είλαη φηη ζα ηα θάλακε 

ηα 7 κάλη κάλη θαη ζε ιίγν ζα ζθνησλφζαζηαλ εδψ. Πε ιίγν ζα ζθνησλφζαζηαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, εληάμεη. Δγηλαλ θαηαλνεηέο νη ελζηάζεηο θαη 

έμσ απφ ηελ αίζνπζα. Ινηπφλ, θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Νπσο θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα, ηα 

ζπλερηδφκελα ηα ςήθηζα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί νη δηαδηθαζίεο. 

Ρν ίδην ιέσ θαη ηψξα. Δληάμεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Τεθίδσ λαη εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο, έρνπλ 

γίλεη νη δεκνπξαηήζεηο θαη έρνπκε ηηο εγθξίζεηο ησλ απαηηνχκελσλ πεξεζηψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Εψε, έρνπλε ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο; Ρν 

γλσξίδεηε; Ρν έρεηε θνηηάμεη αλ ππάξρνπλε νη δηαδηθαζίεο, αλ έρνπλε γίλεη 

απηέο;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: πφ ηελ ίδηα πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο, ζα ςεθίζσ λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην 3ν, έηζη; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα.  

(αξ. απνθ. 54/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληεξήζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ".   

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 6ν ζέκα. πάξρνπλ αληηξξήζεηο; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη. 

.......: Νρη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξνχζα ε θα Πηεξγίνπ.  

.......: Νρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Ινηπφλ .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πηηο Αθίδλεο είλαη απηφ παηδηά, έξγν ησλ Αθηδλψλ είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μεθηλήζηε απφ ηνλ θ.Ιίηζα θαη κεηά. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αλ είρα ηέηνηα αγσλία ηη ζα ιέγαλε ζηηο Αθίδλεο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. Λαη. Ν θ.Ονχζζεο λαη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ιεπθφ εγψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη ην έξγν ησλ Αθηδλψλ θ.Ληθνιάνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκνηα φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ινηπφλ. Υξαία. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, δελ απάληεζα εγψ. Δίλαη ην έξγν ησλ Αθηδλψλ; 

Κήπσο ην έξγν ησλ Αθηδλψλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ξσηάηε ηνλ Ξξφεδξν πνπ είλαη αγξνηηθνί δξφκνη, δελ μέξεη 

νχηε ν Ξξφεδξνο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, δελ είλαη αγξνηηθνί δξφκνη. Ρέινο πάλησλ. Δρεη, έρεη γίλεη απην 

ην έξγν; Δρεη εθηειεζηεί θ.Θαξίλν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: 30.12. έρεη ζχκβαζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα αθνχ ζα νξίζνπκε ηψξα επηβιέπνληα, ηη λα έρεη εθηειεζηεί 

ξε παηδηά;  

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη. Νκνίσο, νκνίσο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ππληεξήζεηο αγξνηηθψλ δξφκσλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: 30.12. είπαηε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία, σξαία. Τεθίδσ λαη, εθφζνλ έρεη ηεξεζεί ε λφκηκε 

δηαδηθαζία.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: 30.12. είπαηε θ.Θαξίλν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κε ηηο γαινπνχιεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θάηζε έλα ιεπηφ ξε Ξξφεδξε, ηη θαηά πιεηνςεθία; Δγψ ηη 

ςήθηζα δειαδή ηψξα; 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 11ε 12 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  187 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο είπαηε φρη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Οψηεζα μαλά, νη δξφκνη απηνί πνην ρσξηφ αθνξνχλ; Ξνηα..; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αθίδλεο, αγξνηηθνί .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί δελ ην γξάθεη εδψ ξε παηδηά εδψ ζηελ πξφζθιεζε, νχηε 

ζηελ εηζήγεζε; Γηαηί δελ γξάθεη πνην είλαη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο είλαη: Ππληεξήζεηο αγξνηηθψλ δξφκσλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πην ηερληθφ πξφγξακκα θαίλεηαη φηη είλαη ζηε ζηήιε ησλ - φηη 

Αθίδλεο ιέεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ηη; Θα ςάρλνπκε δειαδή λα βξνχκε ην ηερληθφ 

πξφγξακκα; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κα δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηίιν. Δηζη είλαη γηαηί έηζη είλαη 

ε ζχκβαζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Οσηάκε ηφζε ψξα πνπ είλαη απηνί. Δδψ ν θ.Ονχζζεο κε ηνλ 

θ.Ιίηζα κνπ ιέλε, δελ έρεηο ηδέα ηη είλαη, είλαη ζην Γήκν Υξσπίσλ. Ρψξα εζείο 

κνπ ιέηε φηη είλαη ζην Γήκν Αθηδλψλ. Ν άιινο κνπ ιέεη φηη είλαη ζην Γήκν 

ηξέρα γχξεπε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αξα φκνηα φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη αθνχ κε ελεκεξψλεηε φηη είλαη ζηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ ..  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ηνπο αζηεξίζθνπο ινηπφλ θαη γηα ηνλ θ.Ρζάθσλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πξνεγνπκέλσο.  

(αξ. απνθ. 55/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 7ν 

 

Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληεξήζε δξόκσλ Πηδεξνδξνκηθνύ Πηαζκνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αθίδλεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθίδλεο θαη απηφ ιέεη ν θ.Θαξίλνο. Ηδηεο ..; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ νκνίσο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ ην ίδην θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκνίσο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν ίδην.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νινη νκνίσο απφ εδψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθνθνξία. Ρψξα ηνπνζέηεζε ζηελ ςεθνθνξία; Υξαία.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζέηεζε ζηελ ςεθνθνξία ηψξα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, εληάμεη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έια άζην. Θχξηε Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ κε έλα φρη ή κε 

έλα φρη ηψξα. Βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία λα πξνρσξήζνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη ινηπφλ ν θ.Ιίηζαο. Κε ηελ πξνυπφζεζε φπσο θαη ν 

θ.Ονχζζεο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγσ φρη ςεθίδσ θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη γίλεη, έρεη θαηαγξαθεί θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αλεπ πξνυπνζέζεσλ.  

(αξ. απνθ. 56/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 8ν 

 

Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Απνρέηεπζε νκβξίσλ νδνύ Καξκαξά". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, απνρέηεπζε νκβξίσλ νδνχ Καξκαξά. Δδψ πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπκε λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ θ.Εαθείξε. 
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ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ν θφζκνο πεξηκέλεη, κάιινλ πεξίκελε γηαηί έρνπλ κείλεη 2, 3 απφ 

ηηο 9:00 ε ψξα. Ζ ψξα έρεη θηάζεη 01:00, ζε ιίγν ζα έξζεη ν Λνζθεξάηνπ .. 

(γέιην) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: .. ζα ζπλερίζνπκε λα ζπλεδξηάδνπκε. Μεθηλψ κε κηα πξφηαζε, λα 

μεθηλάλε ηα Ππκβνχιηα ζηηο 4:00, ηνπιάρηζηνλ .. Λαη ξε παηδηά, κε καο δηψμνπλ 

νη γπλαίθεο καο. Ξήξακε δεχηεξε γπλαίθα, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, πήξακε δεχηεξε γπλαίθα λα καο γεξνθνκήζεη. 

Ακα καο δηψμεη θαη απηή ζα κείλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. (γέιην) Δπί ηεο νπζίαο ηψξα. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δπί ηεο νπζίαο. Ρν δεχηεξν, ην δεχηεξν, λα πσ φηη δε ζέισ λα 

αληηδηθήζσ, ζέβνκαη απηά πνπ ιέεη ν θίινο κνπ ν Κίκεο ν Βειηαληψηεο, ηνλ 

νπνίν ηειεπηαία γλψξηζα, αιιά εθηηκψ, φκσο παξαμελεχνκαη πνιχ, ε σξίκαλζε 

ησλ έξγσλ λα γίλνπλ φια καδί 31.12. Ρν ιέσ, ηελ ακαξηία κνπ ηε ιέσ. Ινηπφλ, 

κπαίλσ ζην ζέκα. Γήκαξρε, επεηδή δελ είρα έξζεη ζηελ αξρή, έθαλεο θάπνηα 

ηνπνζέηεζε ζηε Καξκαξά θαη είπεο φηη ηα έξγα ζα μεθηλήζνπλ ην Πεπηέκβξε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Υξαία. Νρη, ην ξψηεζα γηα λα ξπζκίζσ ηελ αληηπνιηηεπηηθή κνπ 

δηάζεζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξνιχ σξαία. Νκσο επεηδή νη αξραίνη ιαηίλνη έιεγαλ scripa manen, 

ζέισ λα ηνπνζεηεζψ. Θαη ηη ζέισ λα πσ. Πήκεξα ην πξσί πνπ επιεξνθνξήζελ 

ην ζέκα, ήξζα ινηπφλ λα θνπβεληηάζσ κε ηνλ θ.Γήκαξρν θαη ηνλ 

θ.Αληηδήκαξρν γηα ην ζέκα ηεο Καξκαξά, επεηδή έρσ κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία 

γη' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη πήγα ζην γξαθείν ηεο θαο Καλαβέιε, κνπ 
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έδσζε ην θάθειν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ θνπβεληηάδνληαλ ην ζέκα 

ηεο Καξκαξά, φηαλ - δελ ήζαζηαλ νη πεξηζζφηεξνη καδί καο - φηαλ ήηαλ λα 

γίλεη. Γηάβαζα ινηπφλ ζε εθείλα ηα πξαθηηθά θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα 

ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζαο. Ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο κηινχζε γηα ηε 

κεηακφξθσζε ηεο νδνχ Καξκαξά ζηελ νδφ Δξκνχ, γηα απμήζεηο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ζε ηξνκαθηηθά επίπεδα, ζε έιεπζε πνιπθαηαζηεκάησλ 

ηχπνπ MALL ζηε Καξκαξά θαη ζε αχμεζε .. Νρη παηδηά, κε γειάηε, εγψ ζα 

παξαθαινχζα ζε θάπνην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επφκελν λα ην θέξνπκε λα ην 

δηαβάζνπκε. Λα ην δηαβάζνπκε. Αλ δελ είλαη έηζη φπσο ηα ιέσ. Θαη γηα αχμεζε, 

αχμεζε ηεο θίλεζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο 1.500%.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν έρσ δεηήζεη θχξηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξξνθαλψο ν πξψελ Γήκαξρνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζεη .. Ππλερίζηε θ.Εαθείξε, ζπλερίζηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ινηπφλ, ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Ξέππα, θαζίζηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θέισ ινηπφλ λα πσ ην εμήο, φκσο δπζηπρψο, δπζηπρψο κε απηφ 

ζπλέβε ην αληίζεην απ' φηη ζπκβαίλεη ζηηο δηαθεκίζεηο, ην πξηλ θαη ην κεηά. 

Πην .. ηεο δηαθήκηζεο έρνπλ έλαλ ρνληξφ πξηλ θαη κεηά είλαη αδχλαηνο. Δδψ ζε 

καο έγηλε ην αληίζεην. Δγηλε αξλεηηθή κεηάιιαμε. Θαη ηη ζέισ λα πσ, ηη ζέισ 

λα πσ. Θχξηε Ιίηζα, είλαη ηψξα ιίγν ακαξηία. Παο αθνχζακε 45 ιεπηά ζηελ 

πξσηνινγία ζαο, 1,5 ψξα ζηε δεπηεξνινγία ζαο θαη 3,5 σξεο ζηελ ηξηηνινγία 

ζαο. Γειαδή, ηη; 10 ιεπηά λα κηιήζνπκε θαη εκείο είλαη θαθφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο θ.Εαθείξε. 
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ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Α κα εληάμεη ηψξα. Ινηπφλ, ζέισ ινηπφλ λα πσ ην εμήο, είλαη 

πξάγκαηη ιππεξφ θαη ζα ήηαλ ηξαγηθφ λα εκθαληζηεί φρη κπνπιληφδα παηδηά 

ζηε Καξκαξά κε ην θαινθαίξη, αιιά ηζάπα. Αλ απηνί νη άλζξσπνη νη νπνίνη 

αλαδεηνχλ κηα ηειεπηαία, έλα ηειεπηαίν δηθαίσκα ζηελ ειπίδα ιέλε λα έξζνπλ 

νη θαινθαηξηλνί κπαο θαη γιηηψζνπκε ηελ παξηίδα, κπαο θαη γιηηψζνπκε ηε 

θπιαθή, αλ ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο εκείο πνπ έρνπκε ην .. ζην ιαηκφ πάκε 

θαη ξίμνπκε κηα θισηζηά ζην ζθακλί θαη θχγεη θαη θξεκαζηνχλε, ζα είκαζηε 

θαηαθξηηαίνη θαη ζα είκαζηε γηα μχιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα γηαηί επαλεξρφκαζηε; πάξρεη ξεηή δηαβεβαίσζε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Υξαία, σξαία Ξξφεδξε κνπ, ηα ιέσ, ηα ιέσ, ηα ιέσ λα ηα 

εληζρχζσ θαη λα γξαθηνχλ ζηα πξαθηηθά. Δηζη δελ είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θέισ θιείλνληαο, ζέισ θιείλνληαο θ.Ξξφεδξε κνπ, αθνχ μέξσ, 

μέξσ φηη κ' αγαπάηε θαη ην ιφγν κνπ ηνλ εγθξίλεηε, γηαηί δε ζέιεηε λα ηνλ 

αθνχηε απφςε; Δθείλν ινηπφλ ην νπνίν ζέισ λα πσ, θιείλνληαο, είλαη ην εμήο, 

επεηδή ππαξρνπλ, επεηδή ππάξρνπλ δχν θαηαζηήκαηα, έλα ζηε γσλία ηεο 

Καξκαξά θαη έλα ιίγν πην πάλσ, ζηε Γεσξγίνπ Γελλεκαηά, ηα νπνία 

αζρνινχληαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Πηελ νδφ Δξκνχ θαη ζηελ νδφ Κεηξνπφιεσο, ηα νπνία 

αζρνινχληαη κε ηα ζρνιηθά είδε, ζα ήζεια ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, ε έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ λα ηνπνζεηεζεί κεηά ηελ 20ε Πεπηεκβξίνπ, δηφηη απηνί νη 

άλζξσπνη βξίζθνληαη ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ. Θα πξέπεη λα ηνπο βνεζήζνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δπειπηζηψ, επειπηζηψ φηη φια απηά πνπ είπα ζα ηα ιάβεηε 

ζνβαξά ππ' φςε θαη ην αξγφλ ηεο ψξαο ζα δψζεη θψηηζε θαη ζηνλ θ.Ιίηζα λα 

εξεκήζεη γηα απφςε θαη λα θνηκεζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επραξηζηψ θ.Εαθείξε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, θ.Ληθνιάνπ, ζ' απηά πνπ είπε ν θ.Εαθείξεο θαη 

ζην δήηεκα ην ζπγθεθξηκέλν λα ηνπνζεηεζψ θαη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δδψ πέξα θηάλνπκε θαη ξίρλνπκε απηήλ ηε 

ζηηγκή θξνθνδείιηα δάθξπα γηα έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη αλ ζα γίλεη ν 

δξφκνο, αλ ζα γίλεη ην πεδνδξφκην, αλ ζα κπνχλε μέξσ εγψ 10 κεραλήκαηα θαη 

10 ηζάπεο ζην δξφκν. Θέιεηε λα βνεζήζεηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο; 

Κεζαχξην έρνπκε πξνυπνινγηζκφ, κεηψζηε ηα ηέιε. Αιιν λα ην ιέκε θαη άιιν 

λα ην θάλνπκε. Θνηηάρηε, εδψ ππαξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ιφγνπ θαη 

πξάμεο. Ρη πηζηεχεηε εζείο; Νηη ν θφζκνο ν κηθξνκεζαίνο ζηελ πεξηνρή ζα 

ζσζεί θηηάρλνληαο ηνπο δξφκνπο ή κε θηηάρλνληαο ηνπο δξφκνπο; 

Θνξντδεπφκαζηε εδψ κέζα; Λα ιέκε σξαία ιφγηα γηα λα γξαθηνχλ ζηα 

πξαθηηθά ζέινπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα πξφηαζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο θαη είλαη πξφηαζε θαη λα πάξεηε θαη ζέζε θαη ε Γεκνηηθή 

Αξρή θαη νη παξαηάμεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νζνλ αθνξά - ζέισ λα πσ ην εμήο, γηαηί εδψ κε ηε Καξκαξά 

ηψξα, ην έξγν ην πξνεγνχκελν δελ ππαξρεη πεξίπησζε λα κελ ππήξρε, λα κελ 

ππήξρε πξφβιεςε ζηε κειέηε ηελ πξνεγνχκελε θαηαζθεπήο ηεο Καξκαξά δελ 

ππήξρε πξφβιεςε γηα ηα φκβξηα;  
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.......: Νρη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ήξζαλ εθ ησλ πζηέξσλ λα πξνζζέζνπλ ηα φκβξηα. 

.......: Κεδνλέηα ρσξίο πδξνξξνέο θα Πηεξγίνπ ήηαλ ε Καξκαξά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. Θχξηε 

Εαθείξε, δελ έρεηε ην ιφγν. Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην εγθξίλεη κε ηελ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, εληάμεη, ε δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ ιεπθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ηνπο αζηεξίζθνπο θιπ. γηα ηελ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ ιεπθφ θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νπσο θαη πξνεγνχκελα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπα, έρεη θαηαγξαθεί.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν φρη θαηαγξάθεηαη θ.Ιίηζα; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ην ιεπθφ, φπσο πξηλ θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη κε ηηο .. 

Ξαξαθαιψ. Ινηπφλ, ην 9ν, παξαθαιψ θ.Ξέππα. 

(αξ. απνθ. 57/2011) 
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ΘΔΚΑ 9ν 

 

Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληήξεζε Πρνιηθώλ Θηηξίσλ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 9ν ζέκα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπ Υξσπνχ είλαη θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ αθξηβψο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί επαλεξρφκαζηε ηψξα; Αθνχ θάλαηε ηελ θνπβέληα 

πξνεγνπκέλσο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ θ.Γ/ληε, φηαλ θέξλεη ηα 

ζέκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ έξρνληαη, φηαλ έξρνληαη απηά ηα ζέκαηα λα 

αλαθέξεηαη θαη ε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, γηα λα 

κε δεκηνπξγνχληαη παξεμεγήζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ, ππάξρνπλ αληηξξήζεηο ζην ζέκα;  

ΟΝΠΠΖΠ: Δθφζνλ έρεη ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα, νκνίσο. Ρν 10.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν 9 ηη είπαηε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν 9 ηη είπαηε; Κε ζπγρσξείηε θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ιεπθφ, ιεπθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ λαη. Δρνπλ θαηαγξαθεί. Νρη ν θ.Νηθνλφκνπ θιπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπεξηιακβάλνληαη θ.Αξκπξηψηε, λαη, εληάμεη. 

(αξ. απνθ. 58/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 10ν 

 

Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: "Δξγα 

αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γήκνπ 

Απιώλα (Α' θάζε)". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: .. λφκηκε δηδηθαζία; 

.......: Λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Λαη, κε ηηο ίδηεο παξαηεξήζεηο πξνεγνπκέλσο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη θ.Ξξφεδξε, εγψ ςεθίδσ λαη. Δρσ εκπηζηνζχλε ζηνλ πξψελ 

Αληηδήκαξρν. Δρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία, νπφηε ςεθίδσ λαη. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαη εκείο ην ίδην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αίξεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ν θ.Ονχζζεο. Ξαξαθαιψ. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, εκείο ην ίδην κε πξηλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεη θαηαγξαθεί θ.Σαζηψηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, δελ έρσ εκπηζηνζχλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ έρσ εκπηζηνζχλε ζε θαλέλαλ. Νρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Νηθνλφκνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα θαη εγψ θα Βαξλάβα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ε Γξακκαηέαο εδψ ην επηβεβαηψλεη. Θαη παξνχζα ε θα 

Πηεξγίνπ, επαλαιακβάλεη.  

 Ρν 12 είλαη απνδνρή πνζνχ 60.000 επξψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α κε ζπγρσξείηε, είλαη, λαη ..   

(αξ. απνθ. 59/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 11ν 

Δλαξμε έγθξηζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ξιαθόζηξσζε δξόκσλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 

Θνηλόηεηαο Καιαθάζαο".  

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 11.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δπεηδή δελ έρσ εκπηζηνζχλε ςεθίδσ λαη. (γέιην) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκνηα κε πξνεγνχκελα. Νρη ν θ.Νηθνλφκνπ, ιεπθφ ν θ.Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ιεπθφ εγψ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ είπακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ηνπο αζηεξίζθνπο πνπ ππάξρνπλ πξνεγνπκέλσο.  

(αξ. απνθ. 60/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 12ν 

 

Απνδνρή πνζνύ 60.000,00 επξώ επηρνξήγεζεο από ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνύ & Ρνπξηζκνύ - Γεληθνύ Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, γηα ην 

έξγν: Ρνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ - θαζηζκάησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

νηθνδνκηθά έξγα ζηηο εγθαηαζηάζεηο Αζιεηηθνύ Θέληξνπ ηεο 

Θνηλόηεηαο Ξνιπδελδξίνπ Αηηηθήο". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12. πάξρεη αληίξξεζε γηα ην ζπγθεθξηκελν έξγν;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, εληάμεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Διπίδσ, επεηδή έρνπκε θαη ηνπο .. εδψ, ινηπφλ, ςεθίδσ λαη 

ζηελ απνδνρή ησλ ρξεκάησλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηα ην έξγν ζα ηα πνχκε κεηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 61/2011) 
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 ΘΔΚΑ 13ν 

 

Δγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: "Βειηίσζε 

δξόκσλ ζπλνηθηζκνύ Ξεηζνύιη".  

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 13. Απ' φηη βιέπσ εδψ θ.Θαξίλν είλαη Αλαθεθαιαησηηθνί 

Ξίλαθεο απφ ην 13, 14, 15, 16. Κέρξη θαη ην 16 είλαη εγθξίζεηο 

Αλαθεθαιαησηηθψλ Ξηλάθσλ. Ινηπφλ, θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηνί είλαη Αλαθεθαιαησηηθνί απφ ηελ ΡΗΓΘ πνπ έρνπλ έξζεη. Ν 

πξψηνο ην ζέκα πνπ είλαη ηψξα, αθνξά "Βειηίσζε δξφκσλ ζπλνηθηζκνχ 

Ξεηζνχιη".  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πηα Θηνχξθα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πηα Θηνχξθα. Ινηπφλ, ε δηαθνξά δεκηνπξγείηαη απφ ηα 

ππνινγηζηηθά ηεο αζθάιηνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ζ δηαθνξά ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ είλαη απφ ηα ππνινγηζηηθά ηεο 

αζθάιηνπ. Ζ δαπάλε απφ 48.000 πεγαίλεη ζηηο 55 επεηδή ηα ππνινγηζηηθά ηεο 

αζθάιηνπ είραλε πξνεθηηκεζεί ζε 6.278 επξψ θαη είλαη 12.283. Απηά 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία πσο βγαίλνπλε ηα ππνινγηζηηθά ηεο αζθάιηνπ 

θιπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. πάξρεη αληίξξεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ιεπθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ ν θ.Σαζηψηεο. Θχξηε Νηθνλφκνπ; 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νπσο έρσ δειψζεη επαλεηιεκκέλσο δελ ςεθίδσ 

Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Νπσο θαη ε θα Βαξλάβα θαη ν θχξηνο .. Θαηά 

πιεηνςεθία ινηπφλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 62/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 14ν 

 

Δγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: "Αλάπιαζε 

πιαηείαο Σαιθνπηζίνπ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 14.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ παξνπζηάδεη κείσζε 10.440. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην εγθξίλεη; πάξρνπλε ελζηάζεηο; Θχξηε 

Νηθνλφκνπ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη αχμεζε ή κείσζε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κείσζε, κείσζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα αθνχζσ, δελ .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κείσζε, κείσζε 10.000 επξψ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίραλ γίλεη θαίλεηαη ππεξηηκνινγήζεηο πξνεγνπκέλσο. (γέιην) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, ζηαζεξά δελ ςεθίδνπκε 

Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θαηά πιεηνςεθία. Ζ θα Βαξλάβα θαη ν θ.Πηδέξεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν ίδην θαη εγψ θ.Ληθνιάνπ, ιεπθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ ν θ.Σαζηψηεο. 

(αξ. απνθ. 63/2011)   

 

 ΘΔΚΑ 15ν 

 

Δγθξηζε 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα (Ραθηνπνηεηηθόο) ηνπ έξγνπ: 

"Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ηεο Ι.Υξσπνύ - Ππθακίλνπ θαη 

πεδνδξόκεζε νδνύ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ ζην Ρ.Γ. Υξσπνύ" ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 15.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη κεησηηθφο, είλαη ηαθηνπνηεηηθφο θαη' αξράο. Δίλαη δειαδή - 

πνιιέο θνξέο νη Αλαθεθαιαησηηθνί γίλνληαη γηα λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη νη 

πνζφηεηεο, έηζη; Απν κηθξνδηαθνξέο εδψ πέξα κε ην θιείζηκν ησλ πνζνηήησλ 

ηνπ έξγνπ βγαίλεη επί .. ησλ 25.500 επξψ, κείνλ 25.433 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Νηθνλφκνπ. Ιεπθφ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νπσο πξηλ εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ ν θ.Σαζηψηεο. Νπσο πξνεγνπκέλσο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο.  

(αξ. απνθ. 64/2011) 
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 ΘΔΚΑ 16ν 

 

Δγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: "Δπέθηαζε - 

ζπληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ Γήκνπ Απιώλα". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 16.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ είλαη ζε ηζνδχγην, δελ έρεη νχηε αχμεζε, νχηε κείσζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν ίδην κε πξηλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκνίσο κε πξνεγνπκέλσο.  

(αξ. απνθ. 65/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 17ν 

Δγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Θαηαζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο Αθηδλώλ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 17. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε ηελ ππ' αξηζκ. 924/5.8.2010 ζχκβαζε ηεο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ 

αλαηέζεθε ζηε ζχκπξαμε κειεηεηψλ γξαθείσλ: ΔΞΡΑ ΔΞΔ, ΔΛΓΘ ΔΞΔ, 

ΚΞΗΕΗΚΖ ΞΑΙΝ, ΚΑΟΓΑΟΗΡΖ ΘΑΡΗΛΑ ΠΝΦΗΑΠ θιπ., ε εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο χδξεπζεο πνζνχ 57.247 ρσξίο ΦΞΑ, ε νπνία ζεσξήζεθε απφ ηελ ΡΗΓΘ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Ζ κειέηε απηή πξνβιέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε αλαβάζκηζε 

ησλ θαηζιηπηηθψλ αγσγψλ ησλ γεσηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή δχν 

λέσλ δεμακελψλ χδξεπζεο κεηά ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο θαη ην απαηηνχκελνπ 
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πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο 

αλακελφκελεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ζηελ Θνηλφηεηα ηελ επφκελε 40εηία 

γξάθεη θαη ησλ λέσλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν πςφκεηξν. Θαη ε 

κειέηε απηή πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί, είλαη ην επφκελν ζέκα, ζε κέηξν ην νπνίν 

αθφκε αλνηρηφ ζηα ΞΔΞ Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζαλ έξγν. Ζ 

εηζήγεζε ινηπφλ είλαη λα εγθξηζεί ε κειέηε ηνπ έξγνπ, κε ηίηιν "Θαηαζθεπή 

δηθηχνπ χδξεπζεο Αθηδλψλ", πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ 1.870.000 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Θαη ζην επφκελν 

ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ην ηειεηψλνπκε απηφ. Δγθξίλεη ην Ππκβνχιην ηε κειέηε; 

πάξρνπλε ελζηάζεηο; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ιεπθφ, εγψ ιεπθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεπθφ ν θ.Σαζηψηεο. Λαη ν θ.Νηθνλφκνπ. Γηεπθξίληζε ζέιεηε λα 

θάλεηε; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κηα εξψηεζε, κηα εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, θ.Θαξίλν, ζα δεκνπξαηεζεί ην έξγν αλ εγθξηζεί 

θαη κπεη ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη. Θα μαλαπεξάζεη, αλ έρνπκε έληαμε, ζα πεξάζεη απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή γηα δεκνπξάηεζε, θαλνληθά. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρν μέξεηο εζχ; Ρν μέξνπλ νη άιινη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα μαλαπεξάζεη απφ ην φξγαλν ηνπ Γήκνπ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λαη. Λαη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία. Δγθξηζε ..  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, κάιινλ θ.Γ/ληα ζα πξέπεη 

λα εγθξίλνπκε θαη ηε δαπάλε, ηηο 57.000 πνπ ζα πάξνπλ νη κειεηεηέο. 

Δγθξίλνπκε ηε κειέηε θαη ηελ ακνηβή ησλ κειεηεηψλ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, φρη, φρη. Δγθξίλνπκε ηε κειέηε, νπφηε ν κειεηεηήο έρεη 

δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ινγαξηαζκφ απνπιεξσκήο φηαλ ππάξρεη ε έγθξηζε ηεο 

κειέηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γειαδή, έρεη πάξεη έλα πνζνζηφ 80% θαη ζα ππνινίπεηαη λα πάξεη 

απηφ ην 20% κεηά ηελ έγθξηζε.  

(αξ. απνθ. 66/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 18ν 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ζην ΞΔΞ Αηηηθήο γηα έληαμε ηνπ έξγνπ: 

"Θαηαζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο Αθηδλώλ".   

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 18ν ζέκα. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη ε ππνβνιή ηερληθνχ δειηίνπ καδί κε ηε κειέηε γηα λα 

εληαρζεί ην εξγν ζηα ΞΔΞ Αηηηθήο. Δίλαη ην έξγν πνπ ςεθίζακε πην πξηλ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ζ κειέηε έρεη φιεο ηηο εγθξίζεηο θ.Θαξίλν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θιπ.; ∞ απαιιαγή κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δρεη απαιιαγή.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δρεη απαιιαγή; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν ίδην κε πξηλ εγψ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νζνλ αθνξά ηελ ςεθνθνξία ν θ.Σαζηψηεο ιεπθφ. Ζ θα Πηεξγίνπ; 

Θέιεηε θάηη; Δγθξίλεηε; Ν θ.Νηθνλφκνπ εγθξίλεη. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην 

Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 67/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 19ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξώλ 

θαπζίκσλ γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη Ρνπηθέο Θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 19ν ζέκα. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απφ ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ελεκεξψλνπλ φηη νη ζπκβάζεηο 

πνπ είραλε ππνγξαθεί κε ηνπο πξνεγνχκελνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο 

έρνπλ ιήμεη θαη έηζη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο. Κέρξη λα γίλεη λέα 

δηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ απφ ην Γήκν, ζα ρξεηαζηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο. Γη' απηφ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο παξάηαζεο κε ηηο σο 
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άλσ ζπκβάζεηο κέρξη 30.6.2011., κε αλαινγηθή αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ 

θαπζίκσλ πνπ ζα πξνκεζεπηνχκε κε ηνλ ππάξρνληα πξνκεζεπηή θαη κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο ζχκβαζεο, κε ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ είραλε δψζεη θαη 

πξνεγνχκελα. Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλνο ππήξρε ζχκβαζε κε ηελ 

εηαηξεία ΣΟΠΝΙΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ κέρξη 31.3.2011. Κε ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα 

Αθηδλψλ ππήξρε ζχκβαζε κε ηνλ θ.ΓΟΝΓΘΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ κέρξη 31.3.2011. Κε 

ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιάκνπ ππήξρε ζχκβαζε κε ηελ θα ΑΓΓΔΙΗΘΖ 

ΦΟΑΓΘΖ κέρξη 5.4.2011. Κε ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ Υξσπνχ 

ππήξραλ ζπκβάζεηο ΘΝΙΚΑΡΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΟΑΦΑΖΙ ηνπ ΛΗΘΝΙΑΝ σο 

30.3.2011. θαη κε ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ ππήξρε κε ηε ΠΑΚΞΑΛΖ 

ΘΥΛ/ΛΑ θαη ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ κέρξη 31.3.2011.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάρεη αληίξξεζε; Δγθξίλεη ην Ππκβνχιην ηελ παξάηαζε ησλ 

πξνζεζκηψλ; Θχξηε Ιίηζα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη εγψ ζέισ ην ιφγν θ.Ξξφεδξε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα ζαο πσ θχξηνη ζπλάδειθνη φηη ην πην ζσζηφ ζα ήηαλε κε ηα 

δσδεθαηεκφξηα πνπ πξνβιεπφηαλε, λα είρε γίλεη έλαο δηαγσληζκφο γηα 6 κήλεο. 

Γειαδή, κε ηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 3 κήλεο ήηαλε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Μαλαιέσ θ.Γήκαξρε, ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη έλαο δηαγσληζκφο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέηε φηη είλαη ιάζνο. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία, σξαία. Δγψ ιέσ απηφ. Κάιηζηα, σξαία. Δπίζεο έρσ λα πσ 

ινηπφλ ζ' απηφ πνπ θέξλεηε εζείο ζήκεξα εδψ γηα ςήθηζε, φηη δελ 
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πξνβιέπεηαη νχηε ζηνλ ΔΘΞΝΡΑ, νχηε ζηνλ 22/'86 .. παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο. 

Θαηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ πξνηείλσ εγψ, ε κφλε ιχζε είλαη, ν Γήκνο λα 

αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ιακβάλνληαο ζρεηηθή απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ "Θαιιηθξάηε". Πηελ παξ. Γ) 

αλαθέξεηαη φηη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην Ππκβνπιην, θαζψο θαη επίζεο απνθαζίδεη 

αηηηνινγεκέλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, 

παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ. Γειαδή, ζεσξψ 

φηη είλαη αλαξκφδην ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη απηή ηελ απφθαζε θαη 

πηζηεχσ φηη πξέπεη ηελ απφθαζε απηή λα ηελ πάξεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ζην άξζξν 72, κε ηε 

δηαδηθαζία ηε ζπγθεθξηκέλε. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ ζέιεηε; Βιέπσ .. 

Δρεηε ην ιφγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, νξίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. Δγψ ζέισ λα εμεγήζσ ην εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Ζιηάζθν, θαζίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θέισ λα εμεγήζσ ην εμήο, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ θαη ην 

ζρφιην ηνπ θ.Ιίηζα, φπνπ θαιά θάλεη θαη θπιάεη ηα λφηα ηνπ, εγψ ζέισ λα πσ 

ην εμήο, φηη φια ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ έξρνληαη, γηαηί θάπνηνη 

κπνξεί λα παξαμελεχνληαη θαη λα αλαξσηηνχληαη γηαηί, πνπ νθείιεηαη ην φρη, 

δελ νθείιεηαη πνπζελά αιινχ παξά ζηελ αλακνλή ησλ ζεκάησλ πνπ έρσ ζέζεη 

απφ ηελ αξρή. Δίλαη θ.Γήκαξρε κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε, φρη απνξξηπηηθή ησλ 

πξνεγνχκελσλ Γηνηθήζεσλ αιιά κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε, γηαηί λνκίδσ φηη είλαη 

ρξένο καο θαη ππνρξέσζε καο λα είλαη φιεο απηέο νη ζπκβάζεηο, νη νπνίεο είλαη 
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αμίαο ρηιηάδσλ επξψ, αιιά αλ ηηο θάλεηο φιεο κηα ζνχκα, εθαηνκκπξίσλ επξψ, 

είλαη ζπκβάζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλε, πξέπεη λα είλαη πεληαθάζαξεο θαη λα 

κελ αθήλνπλ θακία ππνςία. Γε ιέσ φηη ππάξρνπλε ππνςίεο θαη ππάξρνπλε 

ζέκαηα, εγψ ιέσ ην εμήο φκσο, κφιηο πξηλ απφ ιίγν είδακε κηα αληηπαξάζεζε 

γηα έλα ζέκα ην νπνίν δελ ηε ζήθσλε άιισζηε, φπσο φινη ηζρπξίδνληαλ φηαλ 

μεθίλεζε ε ζπδήηεζε. Δδψ ινηπφλ φια απηά ηα ζέκαηα, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, ε δηθηά κνπ ε ζηάζε είλαη ζηάζε επηθπιαθηηθή, δελ 

είλαη ζηάζε ε νπνία δίλεη κελχκαηα άιια πέξα απφ απηή ηελ επηθχιαμε. Θέισ 

λα είλαη θαηαλνεηφ. Φπζηθά θαη ζέισ λα γίλνληαη ηα έξγα, αιιά ζέισ λα 

δηεπθξηλίζσ φηη κε ελδηαθέξεη πην πνιχ πσο γίλνληαη ηα έξγα. Αξα ινηπφλ θαη 

ζην ηειεπηαίν ζέκα ην νπνίν θαίλεηαη, ην νπνίν θαηαιαβαίλσ φηη είλαη έλα 

ζέκα ηππηθήο θχζεσο, αιιά άθνπζα κε πξνζνρή θαη ην ζρφιην ηνπ θ.Ιίηζα, 

εγψ ζα ςεθίζσ παξψλ, δηφηη είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν δε δηεπθξηλίδεηαη πσο 

ζα γίλεη απηή ε παξάηαζε θαη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα είκαζηε 

πξνζεθηηθνί.  

 Θαηαιαβαίλσ φηη πξέπεη λα ππαξρνπλ θαχζηκα γηα ηα απηνθίλεηα θιπ. 

θιπ. αιιά είλαη έλα ζέκα ηππηθφ θαη φηαλ ιέσ εγψ είλαη δήηεκα - εκείο επεηδή 

είκαζηε φξγαλν Γηνηθήζεσο, ην θάζε κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ έρεη ηηο επζχλεο 

ηνπ. Απηφ ήζεια λα πσ. Γελ είπα εγψ φηη ππάξρεη ν θφβνο, αιιά θαιφ είλαη 

ζην κπαιφ καο λα ππνινγίδνπκε ηα πάληα. Δίδαηε έλαο νιφθιεξνο 

Ξεξηθεξεηαξρεο εθπίπηεη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ γηα 1.000 επξψ θαη λα μέξεηε θαη 

λα μέξεηε φηη γηα ηα 1.000 επξψ ζα ηελ παηήζεηο, φρη γηα ην 1 δηο, γηα ηα 1.000 

επξψ ζα παο κέζα ή ζα ηελ παηήζεηο, φρη γηα ην 1 δηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν ίδην κε πξηλ εγψ θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο .. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν ίδην κε πξηλ εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα ςεθίδεηε ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο; Ρψξα, κελ 

αξρίζνπκε. Ρνπνζεηεζήθαηε, έγηλε θαηαλνεηή ε έλζηαζε ζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Παο μαλαιέσ φηη είλαη αλαξκφδην ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη κηα 

ηέηνηα απφθαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζα θξηζεί. Δζείο ηψξα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, εγψ ςεθίδσ ηελ πξφηαζε κνπ, φηη πξέπεη ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπ άξζξνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

72, λα πάξεη ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Υξαία θ.Ιίηζα. Ρν Ππκβνχιην .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ζα παξαθαιέζσ θ.Ξξφεδξε λα κε ελεκεξψζεηε ηη ζα γίλεη ζ' 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ζην ηέινο, ην δηα ηαχηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλεί κε ηνλ θ.Ιίηζα. Ξαξψλ ν θ.Σαζηψηεο.    

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ηψξα ηη έγηλε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. Θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ε ζπλεδξίαζε θξίλεηαη πεξαησζήζα. Θαιή ζαο λχρηα.  

(αξ. απνθ. 68/2011) 

 

 -------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 ------------------------- 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΛΗΘΝΙΑΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 
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