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   Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

   Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

   Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

   Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 
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   Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 
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   Θαιχβαο Δπάγγεινο 

   Καξγέηα Διέλε 

   Ρζάθσλαο Αλδξέαο 
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ΘΔΚΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

* Δγθξηζε απνγξαθήο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ Γήκνπ - Ηζνινγηζκνχ Δλαξμεο 

01-01-2011. 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

69 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Αξρεηαη ε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπσο 

φινη γλσξίδεηε, ηελ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ 

Δλαξμεο 01-01-2011. Ξξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, 

παξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα λα αλαγλψζεη ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, Φνξγηάξεο 

Βαζίιεηνο, Ξαπαγηάλλεο, Γηαλλάο, Καθξήο Αζαλάζηνο λαη, Θνληνγηάλλε, 

Ρζεθξεδήο, Γάβξεο, Ιεκπνχζεο, Ιέθθαο, Ξέππαο, Ληθνιάνπ, Αλπθαληήο, 

Βιάρνο, Γηακαξέινο, Βαζηιάθνο, Ξάληνο Δπάγγεινο, Κίρα, Ιάκπξνπ, Κπφξζεο, 

Πσηήξρνο, Ρζάδαξεο, Κπαηδάθαο, Νηθνλφκνπ, Ιίηζαο, Ονχζζεο, Βειηαληψηεο, 

Γέδεο, Θαξαγηάλλεο, Εαραξηάο, Γηαζεκάθεο, Αξκπξηψηεο, Θαιχβαο, Νηθνλφκνπ, 

Βαξλάβα.... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, λαη, ην ζεκείσζα. Πηδέξεο, Ρζάθσλαο, Θηνχζεο, Καξγέηα, 

Σαζηψηεο θαη Πηεξγίνπ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ 

ζε αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, 

ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Ξέππαο. Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ ν 

θ.Εαθείξεο Πηέθαλνο.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξνχλ λα παξεβξίζθνληαη, δελ έρνπλ θιεζεί. Απφ ηνλ 

Θαλνληζκφ έρεη ην δηθαίσκα λα κηιήζεη. Ν θ.Βιάρνο. Πην Πψκα πξνζήιζε θαη ν 

θ.Γηακαξέινο. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Δρσ δχν ζέκαηα, ην έλα ζέκα λνκίδσ φηη είλαη 

εχθνιν λα ιπζεί. Κε ελεκέξσζε ν Ξξφεδξνο ηεο Λενιαίαο Γήκνπ Υξσπνχ φηη 

ζαο δήηεζε λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο, ηεο 

Λενιαίαο. Κνπ είπε φηη είρε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ θ.Γήκαξρν θαη ζα ήζεια λα 

ην δείηε ζεηηθά ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Λενιαίαο ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ, λα 

κπνξέζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Δμάιινπ ην αλαθέξεη θαη ν "Θαιιηθξάηεο" φηη 

γίλεηαη παξάηαζε ζηα Ππκβνχιηα. Δίλαη θαη πξνζσπηθφ ην ζέκα, κίιεζα ζηνλ 

θ.Γήκαξρν, δε ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ηδηαίηεξα. Απιψο ζα ήζεια λα ην δείηε 

θαη λα πξνρσξήζεη ην ζέκα. Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά κηα ζπλάληεζε πνπ έγηλε 

ζην πνπξγείν χζηεξα απφ κηα πξνζσπηθή επαθή ηνπ θ.Βειηαληψηε. Ν 

θ.Βειηαληψηεο, έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ, εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηα ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηνδίσλ ζην Πηαζκφ ησλ Αζελψλ. Θάπνηνη παξάγνληεο 

ηνπ πνπξγείνπ έθαλαλ κηα πξφζβαζε ζην γξαθείν ηνπ πνπξγνχ θαη απφ εθεί 

βγήθε κηα, έηζη, κηα πξνζπάζεηα γηα λα δεκηνπξγεζεί φζν ην δπλαηφλ κηα 

απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα δηφδηα ηα δηθά καο. Κνπ 

πξφηεηλε ν θ.Βειηαληψηεο λα ηνλ ζπλνδεχζσ γηαηί ήηαλε πξνζσπηθφ ην 

ξαληεβνχ, δελ ήηαλ έλα ξαληεβνχ πνπ ην θάλακε ζαλ παξάηαμε, ήηαλε απφ 

έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ. Πηε κεηάβαζε ζην πνπξγείν ζε ζπλάληεζε κε ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ πνπξγνχ, αληηιεθζήθακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηη έρνπλ λα 

καο πνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο. Πηελ νπζία νη πξνηάζεηο ηνπο είραλ λα θάλνπλε 

κε ηελ επηθείκελε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ δηνδίσλ θαη εηδηθά γηα ηα δηφδηα ησλ 

Αθηδλψλ ππήξρε κηα πξφηαζε, δχν γθηζέ λα θξαρηνχλ ζεσξεηηθά κε έλαλ 

ηξφπν κε ζηεζαία ζηελ έμνδν θαη είζνδν απφ ηελ πεξηνρή ησλ Αθηδλψλ θαη 
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εθεί λα κπνξνχλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο λα έρνπλ λα πξνκεζεπηνχλ θάξηεο 

tele-pass, απηά ηα tele-pass πνπ έρνπλ απηνί θαη λα πιεξψλνπλ αλαινγηθά ζε 

πξψηε θάζε κε ην ρηιηφκεηξν πνπ λα μεθηλάεη απφ ηε Κεηακφξθσζε, ηα 17 

απηά ρηιηφκεηξα.  

 Γειαδή, λα κελ πιεξψλνπλ φιν ην ηίκεκα θαη χζηεξα απφ ηε κέζε ηνπ 

ζα είλαη αθφκα κηθξφηεξν. Πε δεχηεξε θάζε ην πνπξγείν ζε φιε ηελ Διιάδα 

ζα αλαθνηλψζεη, καο είπαλ νη άλζξσπνη ηνπ πνπξγνχ, φηη ζα πάλε ζε, πέξα 

απφ ηε δξαζηηθή κείσζε, ζε ρηιηνκεηξηθή ρξέσζε. Γειαδή, ην ζχζηεκα πνπ 

ιέγαλε ην αλαινγηθφ, απηφ πνπ πξαγκαηηθά ςεθίζηεθε θαη ζηε Βνπιή, λα 

κπαίλεηο θάπνπ, λα ρηππάεη θαη λα βγαίλεηο. Απηφ αθφκα πνπ καο αλαθνίλσζε 

θαη ήηαλε αθφκα ην ρεηξφηεξν ήηαλε ε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ δηνδίσλ, κείσζε 

φκσο πνπ δπζηπρψο ζα ηελ πιεξψζνπκε εκείο νη πνιίηεο. Θάηη ηειείσο 

απαξάδεθην πξνζσπηθά γηα κέλα λα κεησζεί ε ηηκή ησλ δηνδίσλ θαη λα 

πιεξψζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ εηαηξεία, ζηνλ παξαρσξεζηνχρν, ην 

αληίηεκν πνπ ζα ράζεη ζεσξεηηθά. Απηφ είλαη κηα θαηάληηα πνπ απνξξέεη απφ 

ηε ζχκβαζε, κηα ηξηηνθνζκηθή ζχκβαζε πνπ ηελ έρνπκε θαηαγγείιεη θαη ζ' 

απηφ εδψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έρσ πξνζσπηθή άπνςε φηη ε κφλε 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη, είλαη φηη ζέινπλε πξνθαλψο λα ζπάζνπλε απηή ην 

θίλεκα πνπ ππάξρεη ελάληηα ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε δξάζε 

ζηελ πεξηνρή καο θαη ηελ ππνβαζκίδεη θαη λνκίδσ φηη πξαγκαηηθά ε κφλε ιχζε 

πνπ κέλεη, είλαη λα αγσληζηνχκε, φρη ηα δηφδηα ζηε Βνξεην-Αλαηνιηθή Αηηηθή. 

Νια ηα άιια λνκίδσ φηη είλαη ράζηκν ρξφλνπ θαη πξαγκαηηθά λα ζπγραξψ ηνλ 

ζπλεξγάηε κνπ ηνλ θ.Βειηαληψηε θαη ηνλ νπνηνλδήπνηε ζα θάλεη πξνζπάζεηα 

ζε ηέηνην επίπεδν, λα θηάζεη ζην γξαθείν ηνπ πνπξγνχ θαη λα ζπλνκηιήζεη 

θαη λα δεηήζεη θάηη γηα ηνλ ηφπν. Βιέπνπκε φκσο ηελ αδπλακία κηαο 

θπβέξλεζεο λα επηιεθζεί, πάκε ζηνλ ηδηψηε λα ηνπ επηβάιιεη ηε δηθή ηεο 

άπνςε θαη πξαγκαηηθά απηή ε ηξηηνθνζκηθή ζχκβαζε, κηα ζχκβαζε πνπ 

μέξνπκε πξαγκαηηθά πνηνη ηελ ππέγξαςαλ, καο ζιίβεη θαη βιέπνπκε φηη έρεη έλα 
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αδηέμνδν, έλα αδηέμνδν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βνξεην-Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην Γήκν καο.  

 Πήκεξα ν Γήκνο, φζν πνηέ, ζα πξέπεη λα επηκείλεη, έμσ ηα δηφδηα απφ 

ηελ Βνξεην-Αλαηνιηθή Αηηηθή. Δίλαη ε κφλε ιχζε. Νινο ν άιινο ζρεδηαζκφο λα 

κπνχλε, λα κπεη νπνηαδήπνηε κπάξα ζηνλ παξάδξνκν ησλ Αθηδλψλ λα κελ 

πεξλάλε ηα θνξηεγά, ην φηη πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ ηνλ παξάδξνκν απφ 

Αθίδλεο κέρξη Θξπνλέξη, φια απηά είλαη επηκέξνπο ζέκαηα, φκσο δε ιχλνπλ ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, φηη ππνβαζκίδεηαη θαζεκεξηλά ε πνηφηεηα ηεο δσήο 

θαη ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ηεο Βνξεην-Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πνπ είλαη ν λένο 

Γήκνο, ν "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο, Γήκνο Υξσπνχ. Ξξαγκαηηθά βιέπσ φηη ζα 

πξέπεη λα επηκείλνπκε ζηε ζηφρεπζε, έμσ ηα δηφδηα απφ ηελ Βνξεην-Αλαηνιηθή 

Αηηηθή. Ρν λα πιεξψλνπκε κε ρξνλνρξέσζε ή νηηδήπνηε .. κε ρηιηνκεηξηθή 

ρξέσζε ή νηηδήπνηε άιιν, δελ παχεη λα ππνβαζκίδεη ηνλ ηφπν καο. Πε εξψηεζε 

κνπ αθφκα θαη γηα ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ πνπ θπθινθνξνχλε απφ ην έλα 

ζεκείν ζην άιιν, δελ κπνξεί λα ηζρχζεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Αξα ε κφλε ιχζε, 

πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη απηή, αιιά λνκίδσ είλαη θαη ηνπ Ππληνληζηηθνχ, 

είλαη θαη νη ζέζεηο πνπ έρεη πάξεη θαη απηφ εδψ ην Ππκβνχιην, αθνξνχλ, έμσ ηα 

δηφδηα απφ ηελ Βνξεην-Αλαηνιηθή Αηηηθή. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ζα θάλσ αλαθνίλσζε αθξηβψο, κηα επηζήκαλζε ζέισ λα 

θάλσ. Παο ξψηεζα πξηλ απφ ιίγν εάλ έρεηε θαιέζεη ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ 

Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ κε πξφζθιεζε ζήκεξα εδψ. Απιά ζέισ λα γλσξίδεηε, φηη 

ε νπνηαδήπνηε απφθαζε παξζεί ζήκεξα ζα είλαη άθπξε, ιφγσ ηεο κε 

πξφζθιεζεο ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ. Κηα ζχληνκε έξεπλα 

πνπ έθαλα ζε Γήκνπο άιινπο, είδα πξφζθιεζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Μάλζεο ζηελ νπνία είραλ πξνζθιεζεί νη Ξξφεδξνη θαη ησλ Γεκνηηθψλ 
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Θνηλνηήησλ θαη ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ. Ρν ίδην πξάγκα ζπλέβε θαη ζην Γήκν 

Ζξαθιείνπ Θξήηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νηαλ ζα ζαο ξσηήζσ, θα Καλαβέιε φηαλ ζα ζαο ξσηήζσ ζα 

κνπ απαληήζεηε. Δγψ απιά ζαο ην επηζεκαίλσ γηα λα κελ ςαρλφκαζηε κεηά 

θαη ιέκε γηαηί ε απφθαζε γχξηζε ή γηαηί ηαιαηπσξεζήθακε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ θ.Ξξφεδξε ζα ην δείηε εζείο, δελ ην μέξσ εγψ. Δγψ ζαο 

ιέσ ηη ζπλέβε ζε άιινπο Γήκνπο ζηελ Διιάδα. Θαιέζαλε Γήκνο Μάλζεο θαη 

Γήκνο Ζξαθιείνπ Θξήηεο κε δηθαίσκα ςήθνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, δελ κπνξεί λα ην θάλεηο. ∞ ην θάλεηο ή δελ ην θάλεηο. Γελ 

κπνξείο λα θαιέζεηο θάπνηνλ λα ςεθίζεη εάλ δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. ∞ έρεη 

δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηνλ θαιείο θαη ςεθίδεη ή δελ έρεη θαη δελ ηνλ θαιείο. Δλα 

δεχηεξν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ, είλαη αλ .. Δλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ, 

είλαη ην αλ ζα κείλνπκε ζηε ζεκεξηλή ελεκέξσζε απφ ηνπο Νξθσηνχο Ινγηζηέο 

ή ζα πξνρσξήζνπκε ζ' απην πνπ ζπδεηάκε απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ζαο, ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν πνπ δεηάκε λα γίλεη. Θα ήζεια λα μέξσ ηηο 

πξνζέζεηο ζαο, αλ ζα παξακείλνπκε εδψ ζ' απηά ή ζα πάκε, ζα δνχκε θαη 

παξαπέξα ηη γίλεηαη. Δπραξηζηψ. 

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

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Ζ αλαθνίλσζε κνπ θπξίσο αθνξά 

ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ νπνία είκαη κέινο. Γηα φζα έρσ λα πσ γηα ηνλ 

απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηεο .. ζα ηα θαηαζέζσ ζην επφκελν ζέκα πνπ είλαη 

θαη ζέκα πνπ καο αθνξά. Νκσο πξέπεη λα ελεκεξψζσ φιν ην Πψκα γηα ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ πεξαζκέλνπ Παββάηνπ, πνπ είρε ζρέζε ηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ. Θάλσ ηέζζεξηο κε πέληε παξαηεξήζεηο πνιχ ζχληνκα. 

Ξξψηνλ, ε εκεξνκελία, ζηελ εκεξνκελία είκαζηε ιάζνο, 31.3. Γεχηεξνλ, δελ 

ππήξραλ ζηνηρεία θαη ηξίηνλ, ν Γήκαξρνο απνθάζηζε κεηά απφ 2 σξεο πεξίπνπ, 

ιέσ πεξίπνπ γηαηί κπνξεί λα είλαη θαη 1,5, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα αλαβάιιεη 

ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Θχξηε Γήκαξρε, εάλ ήηαλ λα ηελ αλαβάιιεηε έπξεπε 

απφ ην πξψην ιεπηφ λα ηελ αλαβάιιεηε. Ρελ αλαβάιιαηε ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κφιηο εγψ ςήθηζα κε επηθπιάμεηο θαη νη επηθπιάμεηο ήηαλ ζνβαξέο 

θαη δεδνκέλεο. Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή άθνπζα θαη ηηο ζέζεηο ησλ αξρεγψλ, 

κηα θαη ήηαλ θαη ε ζέζε ησλ αξρεγψλ εθεί. Θα ηηο θξίλσ φηαλ ζα έξζεη ν 

πξνυπνινγηζκφο. Δπίζεο ζέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη θαηά ην Λφκν, ν 

Λφκνο κάιινλ, ν Λφκνο ηνπ "Θαιιηθξάηε" ιέεη φηη ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή .. 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ ζπληάζζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δγψ ζηα ιίγα 

ειιεληθά πνπ μέξσ, ζχληαμε ζεκαίλεη φηη ηνλ δεκηνπξγψ. Ν πξνυπνινγηζκφο 

ήξζε έηνηκνο, δελ είρακε θακία ζέζε εκείο, δελ ήξζε θαλ, δελ ήηαλ έηνηκνο, 

δελ πήξακε θακία ζέζε, δελ αθνχζηεθε ηηπνηα απν ηελ αληηπνιίηεπζε, 

πεξηκέλνπκε αχξην φηαλ ζα ζπλέιζεη ε θαηλνχξγηα Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα 

απαληήζνπκε. Νκσο, κε ηελ πνιχ κηθξή εκπεηξία, κφιηο ησλ 3 κελψλ, θαη 

επεηδή εγψ δελ είρα θαληαζηεί έηζη ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζαο ελεκεξψλσ 

φηη εγψ ζα είκαη θάζεηα θαη απφιπησο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα 

ελέξγεηα. Γε ζα θάλσ θαλέλαλ ζπκβηβαζκφ.  

 Ρν δεχηεξν ζέκα ηεο αλαθνίλσζεο κνπ έξρεηαη ζε ζπλέρεηα απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Ππκβνπιίνπ κνπ θαη αθνξά ηελ πξψελ 

Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. Καδί κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ θαηαζέζακε δχν ζέκαηα θαη γηα 

ην έλα ν Γήκαξρνο πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζε ηνπ, γηα ην άιιν ζα 

παξαθαινχζα πνιχ ην Γήκν λα δηαβάζεη κηα επηζηνιή πνπ γξάθεη φηη ηελ 

έγξαςε ε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ, ζα ηελ θαηαζέζσ, λνκίδσ κπνξεί λα 

ηελ έρεη πάξεη θαη ν ίδηνο, δελ ηελ έγξαςα εγψ, πνπ θάλεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα γηα ηα δχν απηά ζέκαηα θαη ζα ηνλ παξαθαινχζα πνιχ λα καο 
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δψζεη κέρξη αχξην ην πξσί απηφ ην ραξηί, θπξίσο ην ραξηί ηεο ζχκβαζεο, γηα 

λα δνχκε ηε λνκηκφηεηα. Κπνξεί λα έρεηε δίθην θαη λα είλαη απφιπηα λφκηκν. 

Θα' ξζνχκε ζην επφκελν Ππκβνχιην θαη ζα ζαο δειψζνπκε ηε λνκηκφηεηα 

θ.Γήκαξρε, αιιά εγψ πξνζσπηθά ζα ήζεια απηφ .. ζχκβαζε - παξαρψξεζε, κε 

θάπνην ραξηί έγηλε απηφ, λα ην δσ. Νινθιεξψλσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Αχξην ην πξσί ζα είκαη εδψ θ.Γήκαξρε ζηελ .. Νινθιεξψλσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Πεβαζηφ. Νρη, ζην πξνεγνχκελν δελ ην είπαηε θ.Γήκαξρε, δελ έρεη 

θαηαγξαθεί. Γελ κνπ είπαηε φκσο λα κνπ δψζεηε ην ραξηί. Νινθιεξψλσ, αλ 

θαη δελ μέξσ αλ πξέπεη λα απαληάκε ζε θήκεο θ.Γήκαξρε, αιια θπθινθνξεί 

έληνλα κηα θήκε θαη ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ φιν ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη 

ην θνηλφ, φηη ε αληηπνιίηεπζε θαη θπξίσο εγψ θξελάξακε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

κε απνηέιεζκα λα κελ πιεξψλνληαη θάπνηνη άλζξσπνη. Απηφ θπθινθνξεί ζηα 

δηάθνξα blog. Ρν δηαςεχδσ, δελ θξελάξακε ηηπνηα, ςεθίζακε θαηά ζπλείδεζε 

θαη αλ έλαο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο δχν κελψλ κπνξεί λα θξελάξεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ηφηε πξέπεη λα θνβάζηε εζείο νη αξρεγνί. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Δλεκεξψλνπκε φηη ζηελ αίζνπζα 

πξνζήιζαλ ν θ.Ξάληνο, ν θ.Νηθνλφκνπ. Αιινο ζπλάδειθνο έρεη έξζεη; Νρη. Ρν 

ιφγν έρεη ν θ.Ξέππαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Δγψ ζα θάλσ ηηο 

εμήο αλαθνηλψζεηο: Ν Ξπξνζβεζηηθφο Πηαζκφο πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηνλ 

Θάιακν πνπ έρεη γίλεη, ε πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε απφ ηνλ θ.Γέδε θαη 

πξαγκαηηθά δελ έρεη πινπνηεζεί, ελψ ππάξρεη πνπξγηθή Απφθαζε γη' απηφ, ζα 

ήζεια λα δεζκεπηνχκε φινη εδψ δεκνζίσο κηα θαη κπαίλνπκε ζηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο λα γίλεη πξαγκαηηθή πινπνίεζε, κηα θαη είλαη θαη αίηεκα θαη ησλ 
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ππξνζβεζηψλ θαη δέζκεπζε καο ζηνλ πξνεθινγηθφ καο αγψλα θαη πηζηεχσ γη' 

απηφ δελ ζα έρεη θακία αληίξξεζε νχηε ν Γήκαξρνο καο, νχηε φιν ην Πψκα, λα 

πινπνηήζνπκε ηνλ Ξπξνζβεζηηθφ Πηαζκφ ζην Γηακέξηζκα Θαιάκνπ. Ζ δεχηεξε 

αλαθνίλσζε πνπ ζέισ λα θάλσ χζηεξα απφ κηα δηαπίζησζε πνπ έρσ θάλεη, 

έρνπκε δχν θαηαπιεθηηθνχο πδξνβηφηνπνπο θαη κηα θαηαπιεηηθή Θνηλνηηθή 

πιαδ ηνπ Θαιάκνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί επηηέινπο θαη λα 

αμηνπνηεζεί θαη ηνλ πδξνβηφηνπν ηνπ Υξσπνχ πνπ μεθηλάεη απφ ηηο θπιαθέο 

ηνπ Υξσπνχ θαη ηειεηψλεη πεξίπνπ εδψ πνπ είκαζηε ηψξα θαη ιίγν πην πέξα, 

είλαη έλα θνβεξφ ζεκείν, έλα θνβεξφ θάιινο ην νπνίν είλαη παξακειεκέλν θαη 

ζα πξέπεη φινη καο λα δείμνπκε ηελ επαηζζεζία καο θαη ηελ πξνζνρή καο θαη λα 

γίλεη επηηέινπο ν Υξσπφο επηζθέςηκνο, θαζαξφο θαη ηνπξηζηηθφο. Θαη ζα κπσ 

ζηα ζεκεξηλά ζέκαηα: Θα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε ηε δεκνηηθή πεξηνπζία ηνπ 

"Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ θαη εηδηθά απφ ηηο Θνηλφηεηεο πνπ δελ έρνπλε 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ζαο ην ιέσ γηαηί νη δαζηθνί ράξηεο βξίζθνληαη ζηε 

Β' θάζε θαη αλ εκείο δελ θηλεηνπνηεζνχκε γξήγνξα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 

πξαγκαηηθή θηλεηή, αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, θηλδπλεχνπκε νξηζκέλα 

ηκήκαηα θαη εηδηθά ζηηο Θνηλφηεηεο λα ραξαθηεξηζηνχλε δαζηθά, κε απνηέιεζκα 

λα ράζνπκε ηεξάζηηα πεξηνπζία θαη θπζηθά λα μέξνπκε πνηνη είλαη νη 

θαηαπαηεηέο, πνηνη δελ είλαη θαη πνηα είλαη ε πεξηνπζία απηνχ ηνπ Γήκνπ. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, κηα θαη μεθηλάκε απφ ηελ αξρή, γηα λα έρνπκε έλα σξαίν 

κέιινλ.   

 Δίλαη αλεπίηξεπην, ελψ έπξεπε λα είρε γίλεη ηζνινγηζκφο γηα ην Γήκν 

Υξσπνχ, λα κελ έρεη γίλεη ηίπνηα κέρξη ζήκεξα πνπ κηιάκε, ελψ ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο ν Γήκνο ησλ Υξσπίσλ απφ παιηά, απφ ην 2001 ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο απφ ην θξάηνο λα είρε θάλεη ηζνινγηζκφ, δελ έθαλε κε 

Νξθσηνχο Ινγηζηέο θαη εγψ πξνηείλσ λα γίλεη απφ ην 2004 ηνπιάρηζηνλ θαη 

κεηά νη ηζνινγηζκνί θαη λα ειεγρζνχλ κε Νξθσηνχο Ινγηζηέο. Γηα ην Γήκν 

Θαιάκνπ, ελψ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα έξγα ζα έπξεπε λα γίλνπλ πξσηφθνιια 
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παξάδνζεο - παξαιαβήο, ελψ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα έξγα θαη δελ ππαξρνπλ 

πξσηφθνιια παξάδνζεο - παξαιαβήο. Θαη έλα ηεξάζηην ζέκα πνπ έρεη 

πξνθχςεη θαη ην γλσξίδεηε, νη πξψελ Ξξνέδξνη, νη πξψελ Γεκάξρνη, νη πξψελ 

Πχκβνπινη, φινη απηνί, είλαη ην ρξένο ζην Πχλδεζκν Καπξνζνπβάιαο ην νπνίν 

αλαινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 2.800.000 επξψ, πξνηείλσ λα ζπζηήζνπκε κηα 

Δπηηξνπή ε νπνία ζα βξεη ηνλ Ξξφεδξν ηεο ΔΓΑΞ γηα λα ξπζκίζνπκε απην ην 

κείδνλ ζέκα ην νπνίν έρεη πξνθχςεη, λα δνχκε ηη γίλεηαη θαη ηη ζα θάλνπκε. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ.Ξέππα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βιάρνο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε. Θχξηε Βιάρν, έρεηε ην ιφγν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θα μεθηλήζσ. Θαιεζπέξα θ.Ξξφεδξε, θαιεζπέξα αγαπεηνη 

ζπλάδειθνη, δχν κηθξά ζεκαηάθηα έηζη θαη γξήγνξα. Ρηο ηειεπηαίεο εκέξεο 

ζηνλ Θάιακν Αηηηθήο θαη ηδηαίηεξα ζηελ παξαιία ησλ Αγ.Απνζηφισλ έλα πνιχ 

κεγάιν έξγν έγηλε κε ηε βνήζεηα πνιιψλ αλζξψπσλ ζηνλ λα θαζαξίζνπκε 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ηηο παξαιίεο. Π' απηφ ην ζέκα ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρα κε ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Θαιάκνπ, 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, φπσο επίζεο θαη ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππιιφγσλ θαη ζηηο .. 

Ππιιφγσλ Αγ.Απνζηφισλ νη νπνίνη βνήζεζαλ κε ηδίνπο πφξνπο αιιά θαη κε ηδία 

ρέξηα λα βνεζήζνπλε ζην λα θαζαξηζηνχλ νη παξαιίεο ησλ Αγ.Απνζηφισλ. 

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Ππιιφγνπο, ηελ ΔΠΞΑΘΑ, ην Πχιινγν 

ηεο Αγθψλαο, ην Πχιινγν ηνπ Βιαζηνχ αιιά θαη ην Πχιινγν ηεο Αγ.Βαξβάξαο. 

Δλα δεχηεξν, επίζεο έλα άιιν ζεηηθφ πνπ ζπλέβε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φπσο γλσξίδεηε, ζηνπο παιηνχο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

16 

ππήξραλ θαηά ηφπνπο ζπλάδειθνη πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνπο αιινδαπνχο. 

Πχκθσλα κε ηνλ "Θαιιηθξάηε" ζα έπξεπε λα θηηαρηεί έλα θεληξηθφ ηκήκα 

αιινδαπψλ ην νπνίν λα εμππεξεηεί φινπο ηνπο αιινδαπνχο γηα φια ηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλε ζε φιν πιένλ ην Γήκν, ην λέν Γήκν Υξσπνχ. πήξμε ε απφθαζε 

λα ππάξρεη  έλα θεληξηθφ ηκήκα ζηνλ Υξσπφ θαη κε δχν πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα 

ζηνλ Θάιακν θαη ηνλ Απιψλα. Απφ ην απφγεπκα ηεο Ξαξαζθεπήο θαη ηδηαίηεξα 

απφ ηε Γεπηεξα ην πξσί είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα πνχκε φηη πιένλ 

φινο ν Υξσπφο κπνξεί λα εμππεξεηεζεί, φινο ν Γήκνο Λένπ Υξσπνχ κπνξεί 

λα εμππεξεηεζεί νη αιινδαπνί ζηα 3 απηά ζεκεία. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Ρν ιφγν έρεη ε θα Βαξλάβα Διέλε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα δψζεηε ζεηξά ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, λαη, ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Ζ θα Βαξλάβα ζαο παξαρσξεί ην ιφγν.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πάξεη έλα άιιν κηθξφθσλν ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ζ αλαθνηλσζε πνπ έρσ λα θάλσ θ.Ξξφεδξε έρεη ζρέζε κε 

ηηο Αθίδλεο. Θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Γξαθείνπ Ξφιεο ηεο .. Αθηδλψλ θαη ηνπ 

Γξακκαηέα, ηνπ Γέδε Αλαζηάζηνπ, απηφ πνπ ζέινπκε λα θαηαζέζνπκε εκείο 

θαη λα πξνηείλνπκε πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηνλ Γήκαξρν, είλαη ην 

ζέκα ην νπνίν αλαδείρζεθε θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηηο Αθίδλεο. 

Θχξηε Γήκαξρε, φπσο θαηαιαβαίλεηε, πιένλ ηα ζέκαηα έρνπλε γίλεη νξηαθά, 
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γλσξίδεηε πηζηεχσ ην πξφβιεκα ηεο ζηελφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ ζεκάησλ 

πάλσ ζηηο Αθίδλεο. Πην Γεκνηηθφ Πρνιείν έρνπκε 148 καζεηέο, ζην 

Λεπηαγσγείν 34, ήδε καζεηέο .. δελ παίξλνπλ παηδηά ζην Λεπηαγσγείν, 

πξνθχπηεη κεγάιν ζέκα γηα ηε ζρνιηθή ζηέγε. Βέβαηα ζα κνπ πείηε, ζε επνρή 

πνπ θφβνληαη ζρνιεία, ην λα δεηάο ζρνιείν ίζσο λα αθνχγεηαη παξάηαηξν. Δκείο 

φκσο έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα δεηήζνπκε ην απηνλφεην. Γειαδή, κηα κεγάιε 

Θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ καο δελ κπνξεί πιένλ λα ιεηηνπξγεί κε ηηο ησξηλέο 

θηεξηαθέο θαη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο. π' απηήλ ινηπφλ ηελ έλλνηα θαη ζην 

Ρνπηθφ Ππκβνχιην ν θ.Γέδεο έθαλε, θαηέζεζε ηηο πξνηάζεηο ηεο παξάηαμεο καο 

θαη εγψ κεηά απφ δηθηά ηνπ εηζήγεζε ζαο θαηαζέησ θαη εδψ ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζα θαηαζέζσ θαη γξαπηψο ηελ πξφηαζε καο θαη ζα παξαθαινχζα 

λα ην ζπκπεξηιάβεηε ζηα επφκελα ζέκαηα, κείδνλα ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα 

αζρνιεζεί ν Γήκνο. Ρν δεχηεξν ζέκα πνπ ήζεια λα βάισ, λνκίδσ φηη ν 

θ.Θηνχζεο ηα έβαιε ηα ζέκαηα, πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλε θ.Γήκαξρε ηα 

δεηήκαηα πνπ αλαθχςαλε, δελ είλαη - ην μέξσ φηη δελ είλαη ηίπνηα ζνβαξφ αιιά 

φηαλ δελ είλαη θάηη ζνβαξφ, ην ηειεηψλνπκε. Γειαδή, πξέπεη λα έρνπκε ηελ 

απάληεζε γηα ην ιεσθνξείν. Ξνπ είλαη απηφ ην ιεσθνξείν ην πεξεβφεην. 

Γειαδή, θνηηάρηε λα δείηε, νπσο γλσξίδεηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, αλ ζέιεηε αλ κελ επαλεξρφκαζηε πάιη ζην ίδην 

ζέκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Αληηδήκαξρε, φηαλ ζα κηιάηε ζε κέλα ζα κηιάηε κε 

ζεβαζκφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, ζαο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε, αθήζηε λα 

νινθιεξψζεη. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηαηί αλ δε καο ζεβαζηείηε εζείο, δε ζα ζαο ζεβαζηφ θαη 

εγψ θαη εγψ δελ είκαη θαιφ παηδί λα μέξεηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ είκαη θαζφινπ θαιφ παηδί. Λα μέξεηε πνιχ θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζπλερίζηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα μέξεηε φηη δελ είκαη θαζφινπ θαιφ παηδί. Ακα πσ φηη δε 

ζέβνκαη, είκαη πνιχ αζέβαζηνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζπλερίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, άξα ινηπφλ, ην δεηήκα ηνπ ιεσθνξείνπ πξέπεη λα 

ην δηθαηνινγήζνπκε. Ππκθσλψ φηη γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο έπξεπε λα θχγεη 

απφ εθεί, αιιά παξά ηαχηα παξακέλεη δεκφζηα πεξηνπζία θαη πξέπεη λα μέξνπκε 

πνπ βξίζθεηαη. Θαη ην ζέκα ηεο εθηάζεσο ηνπ νηθνπέδνπ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

μεθαζαξίζνπκε πξνο ην Πψκα θαη πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο ην δήηεκα ησλ 

απνθάζεσλ πνπ πήξαηε. Γειαδή, φλησο έρεηε πεη φηη πήξαηε ηηο απνθάζεηο 

ζαο, ζαθέζηαηα, αιιά παξακέλνπλ ηα εξσηεκαηηθά. Νηαλ παξακέλνπλ ηα 

εξσηεκαηηθά θαη επεηδή εγψ ην έζεζα ην ζέκα θαη επεηδή βιέπσ φηη ν ηχπνο 

αιιά θαη πνιίηεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, λα δεκνζηνπνηεζεί θ.Γήκαξρε. Λα δεκνζηνπνηεζεί 

δειαδή κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα, απφ ηε ζηηγκή πνπ επηκέλνπλε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν μέξεηε ηη ιέσ; Αθνχζηε λα δείηε .. Δλα ιεπηφ φκσο, 

λνκίδσ φηη πξψηα απ' φια θαη εζείο, γηαηί δελ έρεηε λα θξχςεηε ζην ζέκα απηφ, 

λνκίδσ φκσο φηη φηαλ βιέπεηε φηη ππάξρεη κηα επηκνλή ειέγρνπ απφ ηνλ ηχπν 

θαη γξάθεηαη θάηη θαη επεηδή ην έθεξα θηφιαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα 
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κνπ, πξνζέρηε, θαη ζνπ ιέλε γηαηί πιένλ δε δέρεζαη θαη αθήλεηο λα αησξνχληαη 

θάπνηα ζέκαηα. Λνκίδσ θαιφ είλαη θαη απφ ζαο λα ππάξμνπλ απηέο νη 

δηεπθξηλίζεηο γηα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, ηη είλαη απηά πνπ κνηξάδεηε;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ, θαζίζηε θάησ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηφ είλαη γηα καο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ θαηάιαβα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ ζα ηελ θάλσ ηε δνπιεηά. Δζχ λα δσ πνπ ζα είζαη φηαλ 

θάλσ εγψ ηε δνπιεηά κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δε ρξεηάδεηαη δηάινγνο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δζχ φηαλ ζα κηιάο ζα είζαη ζεβαζηηθφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κφλν απηφ ζνπ ιέσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρελ ηξέια, ηελ ηξέια ζα ηελ πνπιάο αιινχ, φρη εδψ πέξα. 

Αληε κπξάβν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε;  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ ινηπφλ απηφ πνπ ζέισ, κε ελδηαθέξεη θαηά βάζε ην 

ζρνιείν λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε θ.Γήκαξρε, είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα θαη βέβαηα 

ην ζέκα ησλ εξσηήζεσλ πνπ κπαίλνπλε επηκφλσο. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν θ.Εαθείξεο Πηέθαλνο.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα κηιήζσ σο εθξφζσπνο ησλ Ξξνέδξσλ ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο ζέιεηε κηιήζηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξξψηα απ' φια ζα ήζεια λα δηαβάζσ κηα είδεζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νρη, δελ πήξα πξναγσγή, απιά κηιάσ εθ κέξνο φισλ. Δρσ 

δπλαηή θσλή θαη κε εκπηζηεχνληαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, φρη δηαθνπέο. Νπσο θάλαηε ηηο αλαθνηλψζεηο 

ζαο κε πιήξε ζεβαζκφ, αθήζηε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ησλ Ρνπηθψλ 

Ππκβνπιίσλ λα θάλνπλ ην ίδην. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ ππάξρεη πξφβιεκα, εληάμεη, απαληάσ ζηηο 

εξσηήζεηο. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δελ είλαη ηψξα δηαδηθαζία απηή. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ινηπφλ, ηελ Ξαξαζθεπή 15.4. δηαβάδσ κηα αλαθνίλσζε .. ε νπνία 

λνκίδσ φηη ελδηαθέξεη ην Πψκα, ηελ Ξαξαζθεπή 15.4.2011, έγηλε ζηα γξαθεία 

ηεο ΘΔΓΘΔ, Αθαδεκίαο 65 θαη Γελαδίνπ 8 ζηελ Αζήλα, ε πξψηε ηζηνξηθή φπσο 

ραξαθηεξίζηεθε ζπλάληεζε Ξξνέδξσλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ. Πηε ζπλάληεζε 

παξέζηεζαλ νη Ξξφεδξνη πνπ πξνζθιήζεθαλ, αληάιιαμαλ εκπεηξίεο απφ ην 

πξψην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη ζπδήηεζαλ γχξσ απφ 

ζέκαηα πνπ δελ απνζαθελίδνληαη ζην Λφκν 3852/2010, άξζξν 83 θαη 84 θαη 

αθνξνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ξξνέδξσλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ 
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Θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ησλ αληηζηνίρσλ Ππκβνπιίσλ. Δπεηηα απφ θνηλή 

δηαπίζησζε φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο απνξξένπλ απφ αζαθή άξζξα ηνπ Λφκνπ, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα φηη 

ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο θαη πηζαλφηαηα ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα 

άξζξα, φπσο εηζεγήζεθε θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Αηγίνπ, 

θ.Γηάλλεο Θενθαλφπνπινο, κε νκφθσλε απφθαζε. Δπίζεο ζπζηήζεθε γη' απηφ 

ην ζθνπφ κηα πξνζσξηλή ηξηκειήο Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη 

πεξαηηέξσ ην ζχλνιν ησλ Ξξνέδξσλ θαη λα επηδηψμεη άκεζε επαθή κε ηνλ 

θππνπξγφ Δζσηεξηθψλ θ.Ληφιην. Πηελ άηππε απηή Δπηηξνπή κεηέρνπλ ν 

θ.Γηάλεο Θενθαλφπνπινο, Αίγην, ν θ.Γεκήηξεο Θαβάξαο, Αγξίλην, ν θ.Ζιίαο 

Ρζαξνχραο, Ακαιηάδα, σο Ξξφεδξνη θνληηλψλ πφιεσλ γηα ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο ζπλεξγαζίαο. Ρφζν ε Δπηηξνπή, φζν θαη νη ππφινηπνη Ξξφεδξνη πνπ 

παξέζηεζαλ ζα δηεπξχλνπλ ηνλ θχθιν ησλ επαθψλ θαη κε άιινπο γεηηνληθνχο 

Ξξνέδξνπο Γεκνηηθψλ αιιά θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, ζηνρεχνληαο κέρξη ηελ 

επφκελε ζπλάληεζε λα έρεη ελεκεξσζεί αλ είλαη δπλαηφλ ην ζχλνιν ησλ 

Ξξνέδξσλ ηεο Δπηθξάηεηαο.  

 Απηή είλαη κηα αλαθνίλσζε κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα καο ηνπο 

Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ζα ζέιακε λα ηε 

κνηξαζηνχκε καδί ζαο θαη πάλσ ζ' απηή ηελ είδεζε ζα ζέιακε λα κεηαθέξνπκε 

θαη θάπνηεο δηθέο καο ζθέςεηο. Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ζέιακε λα πνχκε δχν ιφγηα 

πάλσ ζην πλεχκα απηήο ηεο αλαθνίλσζεο αιιά θαη πάλσ ζηα πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ ελαζρφιεζε 

καο κε ηα δεηήκαηα ησλ Γεκνηηθψλ καο Θνηλνηήησλ. Αξρηθά βέβαηα θ.Ξξφεδξε 

ζα ζέιακε λα θάλνπκε ην παξάπνλν καο γηαηί ζηελ πξφζθιεζε ηνπ ζεκεξηλνχ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη ζηαιεί πξφζθιεζε ζηνπο Ξξνέδξνπο 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήηεησλ. Θεσξνχκε αδηαλφεην έλα ζέκα πνπ αθνξά .. λα κελ 

αθνξά ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ ηη παξαιακβάλεη ν Γήκνο. 

Ζ αηηίαζε ε νπνία κπνξεί λα έρεη βάζε φηη δελ θιεζήθακε γηαηί δελ έρνπκε 
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δηθαίσκα ςήθνπ κπνξεί γξαθεηνθξαηηθά λα είλαη 100% ζσζηή, φκσο 

θ.Γηαζεκάθε, ζπγλψκε, φκσο πνιηηηθά θαη δεκνθξαηηθά είλαη 100% άδηθε. Γελ 

είλαη δπλαηφλ ν Ξξφεδξνο πνπ ζα θιεζεί αχξην κεζαχξην λα δηαρεηξηζηεί 

έθηαθηεο θαηαζηάζεηο λα κελ μέξεη πνπ παηάεη θαη αθνχ αλνίμακε ην ζέκα θαη 

επεηδή φπσο αληηιεθζήθαηε ήδε απφ ηελ εηζαγσγή κνπ, νη Ξξφεδξνη ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ νξγαλψλνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν, ζα ήζεια λα πσ 

θάηη αθφκα, φπνηνο έρεη κειεηήζεη ην πξνζρέδην ηνπ "Θαιιηθξάηε" ζα είρε 

δηαπηζηψζεη πσο πξνέβιεπε πνιχ αλαβαζκηζκέλν ξφιν γηα ηνπο Ξξνέδξνπο 

ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαη είλαη ινγηθφ. Αθνχ αλ πάξνπκε ζαλ παξάδεηγκα 

κηα Γεκνηηθή Θνηλφηεηα φπσο ηα Θηνχξθα, κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν δηνηθείην 

απφ έλα Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην 11κειέο, αλ δελ θάλσ ιάζνο, κε 7κειή 

πιεηνςεθία, ελψ ζήκεξα δηνηθείηαη απφ έλαλ Αληηδήκαξρν θαη απφ έλαλ 

Γεκνηηθφ Πχκβνπιν θαη άιια ρσξηά, φπσο είλαη ην Θαπαλδξίηη δηνηθνχληαη απφ 

έλαλ Αληηδήκαξρν κφλν, δελ έρνπλ θαλ δεχηεξν Γεκνηηθφ Πχκβνπιν. Δλλνψ 

ηεο πιεηνςεθίαο, έηηζη; Γηα λα είκαζηε, λα ην δηεπθξηλίδνπκε. .. Νξίζηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Εαθείξε, ζπλερίζηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νηαλ φκσο .. Θπξία Πηεξγίνπ, ελλνψ .. Λαη αιιά ε κεηνςεθία δελ 

δηνηθεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Νρη δηάινγν ηψξα. Ππλερίζηε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νηαλ φκσο νη θαξεθινθέληαπξνη ηεο εμνπζίαο έθηαζαλ ζην δηα 

ηαχηα, πνπ ζεκαίλεη ην νηθνλνκηθφ, δειαδή πσο ζα ακνίβνληαη νη Ξξφεδξνη 

ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, απνθάζηζαλ λα ππνβαζκίζνπλ νηθνλνκηθά ηνπο 

Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ηαπηφρξνλα λα αθήζνπλ αζαθή ηα 

δηθαίσκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

ηξέια θαη ηε θηινδνμία ηνπο. Γειαδή, έλαο Ξξφεδξνο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 
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έρεη εθιεγεί κε αζαθή δηθαηψκαηα θαη ζνπ ιέεη, ηη ζα θάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

Ξξφεδξνο; Θα πεη δελ πιεξψλνκαη, άξα δελ αζθψ ηα θαζήθνληα κνπ; Αξα ζα 

ρξεσζεί 3,5 ρξφληα απξαμίαο. Αξα πνιηηηθά θαηαζηξάθεθε. Δκείο ινηπφλ 

θ.Ξξφεδξε δειψλνπκε πσο παξφιεο απηέο ηηο κεζνδεχζεηο ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο ζα παξακείλνπκε πηζηνί ζηνλ αγψλα γηα ηα ρσξηά καο. Θα δψζνπκε 

θαζεκεξηλή κάρε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ζα εμαληιήζνπκε 

θάζε πξνζσπηθφ πεξηζψξην, θνπξάγηνπ θαη ζέιεζεο πξνθεηκέλνπ λα κε ιείςεη 

ηίπνηα απφ ηνπο δεκφηεο καο θαη λα είζαζηε ζίγνπξνη φηη ην θνπξάγην θαη ε 

ζέιεζε ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ Ρνπηθψλ, εγψ ζα 

βάισ θαη ησλ Ρνπηθψλ, έρεη αξρίζεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ρν βάδσ, ην βάδσ θχξηε .. Δ ηψξα ην βάδσ, αθνχ ηψξα κηιάσ, 

πφηε λα ην βάισ; Αχξην; Ινηπφλ, έρεη αξρίζεη, έρεη αξρίζεη λα εμαληιείηαη 

παηδηά, έηζη; Γηφηη φζν, φζν ηξέια θαη λα έρνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νζν αγάπε γηα ηα ρσξηά καο λα έρνπκε, φηαλ θαζεκεξηλά 

δερφκαζηε ρηιηάδεο θιήζεηο απφ ηε ιαθνχβα κέρξη ηε ιάκπα θαη ηαπηφρξνλα 

πξέπεη λα θνηηάμνπκε θαη ηε δνπιεηά καο, ηαπηφρξνλα πξέπεη λα θνηηάμνπκε γηα 

ηελ επηβίσζε καο, θαηαιαβαίλεηε φηη φια απηά δελ κπαίλνπλ ζην ίδην ηζνπβάιη. 

Ραπηφρξνλα θ.Ξξφεδξε ζα ζέιακε λα ζαο θαιέζνπκε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

απηφ γηα καο ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θέξεηε ζέκα ηελ 

απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ 

Θνηλνηήησλ θαη ηελ παξαρψξεζε επηπιένλ αξκνδηνηήησλ απφ πιεπξάο ηνπ 

Γεκάξρνπ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ "Θαιιηθξάηε", φπνπ απηφ 

επηβάιιεηαη θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαθείξε. Λα μέξεηε φηη γλσξίδνπκε θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζαο θαη ζπκπάζρνπκε καδί ζαο. Ζ κε έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ην 

ζεκεξηλφ Ππκβνχιην ζε θακία πεξίπησζε δε ζεκαίλεη ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ζαο, φιεο νη εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, έρνπλ γίλεη κε ηε δηθή ζαο βνήζεηα θαη 

κε ηνπο θαηά ηφπνπο δηαρεηξηζηέο ησλ πξψελ ΝΡΑ θαη ηέινο πάλησλ αλ ζέιεηε 

κπνξψ λα δερηψ φηη ήηαλε κηα παξάιεηςε λα κε ζηαιεί πξφζθιεζε πξνζσπηθή. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ηα βέιε δελ είλαη πξνο εζάο, είλαη πξνο ηελ 

θεληξηθή εμνπζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, κηιάσ γηα ην ζεκεξηλφ ζέκα. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δζείο απιά δε καο θαιέζαηε, εληάμεη, ηππηθφ, ηππηθφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε θάλεθε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Γε βιέπεηε θαιά θ.Γηαζεκάθε, γη' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. Ξαξαθαιψ θχξηνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δελ απνθχγακε παξφιν πνπ ήηαλε .. έλα 

απφ ηα ζέκαηα ην ζεκεξηλφ, αξθεηέο αλαθνηλψζεηο, επράξηζηεο φκσο ήηαλ νη 

πεξηζζφηεξεο. Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λενιαίαο. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα 

ζαο πσ θ.Ιίηζα φηη ζηελ κηθξή πνιηηηθή κνπ δηαδξνκή είρα πξνηείλεη λα γίλεη 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λενιαίαο πξσηνχ γίλεη Λφκνο ηνπ θξάηνπο, πξσηνχ κπεη - 

ν Γηαζεκάθεο κπνξεί λα ην ζπκάηαη θαη κεηά απφ έλα κεγάιν δηάζηεκα 

πξαγκαηηθά έγηλε θαη Λφκνο θαη κπήθε θαη Θψδηθαο. Δπνκέλσο ηα παηδηά απηά 

εγψ ηα αγαπψ, ηα εθηηκψ θαη ζέισ λα κπνχλε, δπζηπρψο ζην Γήκν Υξσπίσλ 

έρεη γίλεη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λενιαίαο θαη δε ζπζηήζεθε πνηέ επί 

πξνεγνπκέλεο Γηνηθεζεο ηνπ Γήκνπ. Γπζηπρψο. Ρα ίδηα παηδηά αλ ζέινπλ λα 

επαλεξγνπνηεζνχλ, εδψ είκαζηε λα ηα αγθαιηάζνπκε φπσο ζέινπλε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. Γελ ην ζπδεηψ. Ν θίινο κνπ ν Ραμηάξρεο είλαη θαιφ παηδί .. Ν 

Αδακάληηνο, λαη, Ραμηάξρεο είλαη ν παππνχο ηνπ, πξαγκαηηθφ δηακάληη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηα δηφδηα, γηα ηα δηφδηα ραίξνκαη άλζξσπνη λα παιεχνπλε, 

εκείο, εγψ ζαλ Γήκαξρνο θ.Ιίηζα έρσ εληνιή απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη 

ςήθηζκα θαη είκαη ππνρξεσκέλνο κέρξη αιιαγή απηνχ ηνπ ςεθίζκαηνο απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα αθνινπζήζσ αθξηβψο ηε γξακκή ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Απηφ πνπ είπαηε, έμσ ηα δηφδηα θαη φια ηα ππφινηπα πνπ 

ςεθίζακε. Ν θ.Γηαζεκάθεο ηη κε ξψηεζε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α φρη θ.Γηαζεκάθε, φρη θ.Γηαζεκάθε. Δρσ δεζκεπηεί πάλσ απφ 3 

θνξέο. Πήκεξα ζηελ απνγξαθή μεθηλάεη ε πξψηε καο ελέξγεηα γηα νπζηαζηηθά 

ζχζηαζε απηνχ ηνπ Γήκνπ, ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ππνινίπσλ 

θαη ζα κπνχκε ζε φιεο ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο, Νξθσηνί Ινγηζηέο θαη 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο φπνπ ρξεηαζηεί. Ρέινο, απηφ έρεη γίλεη, είλαη απφθαζε 

κνπ, είλαη δέζκεπζε κνπ ζην Ππκβνχιην. Δίλαη ε ηξίηε θνξά πνπ ην ιέσ, 

ηέηαξηε, αιιά πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα δπζηπρψο ζεηξά, ν ρξφλνο δελ είλαη 

εχθνιν πξάγκα. Δίλαη απίζηεπηε ε Γεκφζηα Γηνίθεζε πσο ιεηηνπξγεί θαη λα 

ζπλζέζνπκε απηφ ην Γήκν. Ν θ.Θηνχζεο κε ηα παξάπνλα ηνπ. Νρη θ.Θηνχζε δελ 

πήξα πξνζσπηθά ην ζέκα. Δίδα φηη, λα ζαο πσ θαη ηελ εηιηθξίλεηα κνπ, είραηε 

θάπνην δίθην ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη φηη δελ είραηε ηα ζηνηρεία ηα 

ππφινηπα αιιά ζχληαμε θαη δεκηνπξγία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή θάζε ηη κεγάινπ 

ζέκαηνο, φηαλ γξάθεη ν λνκνζέηεο, δελ ελλνεί, ην ζπληάζζσ εθείλε ηελ ψξα 

πνπ έρσ ην Ππκβνχιην, ζπληειείηαη, ζαο ην είπα θαη ηελ άιιε θνξά ζηε 

ζχληαμε ηνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ κέρξη πνπ λα' ξζεί εθείλε ηελ εκέξα λα 

ςεθίζνπκε ηε ζχληαμε ηνπ. Γειαδή, πξνηάζεηο, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

πξνηάζεηο, γηα λα ζπληάμνπκε. Γειαδή ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζνπκε - 
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δελ ζα θάλνπκε ζε κηα ζπλεδξία ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θαηαιάβαηε; 

Ξπξνζβεζηηθφο Πηαζκφο. Δρνπκε απνδερζεί γηα ηνλ Θάιακν. Ππγραξεηήξηα 

ζηνλ θ.Βιάρν γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ γξαθείνπ 

ησλ αιινδαπψλ θαη ησλ ππνινηπσλ, φπσο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ 

ζπλαδέιθσλ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρσ δψζεη ζηελ Ξεξηθέξεηα. Θχξηε 

Νηθνλφκνπ, είλαη πνιηηηθή καο ζέζε πξηλ ηηο εθινγέο, επεηδή γλσξίδακε πάξα 

πνιχ θαιά ην ζέκα έιιεηςεο ζρνιείσλ ζηηο Αθίδλεο, κεηά ηηο εθινγέο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηψξα, ν Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο έρεη πάεη δέθα θνξέο, εγψ έρσ πάεη 

δχν ζηνλ ΝΠΘ, έρνπκε δεζκεχζεη ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΝΠΘ, ηνλ θ.Ονχιηα, φηη αλ 

κπνξέζνπκε θαη ρσξνζεηήζνπκε ζηηο Αθίδλεο νπνπδήπνηε, ηνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα ζέζε ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ζρνιείν πνιενδνκηθά, είλαη 

πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα θαη ηνλ έρνπκε δεζκεχζεη λα καο βνεζήζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πνβαξνινγείηε ηψξα; Ρψξα είλαη απάληεζε απηή;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηη ελνριεί απηφ πνπ έθαλα εγψ λα γίλεη ζρνιείν; Πε κηα κέξα 

έρεη θχγεη. Νρη ζε κηα κέξα, ην πξσί. Θαη είλαη θαη δεζκεπκέλν θαη κε ραξηί. Πε 

κηα κέξα. Ξνην είλαη ην πξφβιεκα; Ρν φηη θχγαλε ηα πνληίθηα θαη νη αξνπξαίνη 

απφ εθεί θαη ζα βάινπκε .. εθεί λα είλαη σξαίν ην κέξνο. Ρφζα ζηξέκκαηα, ζα 

δψζεη 20.000, 15.000 επξψ ν άλζξσπνο γηα λα θαζαξίζεη ηνλ ηφπν θαη ζα καο 

δψζεη θαη ιεθηά θαη ην ιέηε ζαλ κείνλ. Θεηηθφ είλαη γηαηί νκνξθαίλεη ηηο 

Αθίδλεο απηφ ην έξγν θαη παίξλνπκε θαη ιεθηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη άπνςε καο, είλαη γεγνλφο. Ξσο ήηαλε θαη πσο είλαη ν ρψξνο 

απηφο, είλαη δεθάδεο ζηξέκκαηα ηα νπνία είλαη παξαηεκέλα κε βξσκηέο, 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 12ε ΔΗΓΗΘΖ 19 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  27 

πεηακέλα δηάθνξα θαη γίλεηαη έλαο θαζξέθηεο, κηα νκνξθηά ζην Γήκν Αθηδλψλ 

θαη δελ μέξσ, αλ δελ ην ζέιεηε θαη ζέιεηε ηα ρφξηα, ηα πνληίθηα, νη αξνπξαίνη 

θαη φια απηά θαη νη αιεπνχδεο ην βξάδη λα θπθινθνξνχλ, ζε ζρέζε κ' απηφ, ζε 

ζρέζε κε κηα θαζαξφηεηα, μεθάζαξε ππφζεζε θαη αλά πάζα ζηηγκή είλαη ηνπ 

Γήκνπ, δελ δηαθπβεχνπκε ηηπνηα θαη παίξλνπκε θαη ιεθηά, ηη λα ζαο πσ ηφηε; 

Αλ είλαη ζέκα αληηπνιίηεπζεο ζ' απην ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 3 θνξέο, δελ 

πάκε θαιά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζρνιείν; Ρη δνπιεηά έρεη ην ζρνιείν κε ηε ρξήζε πνπ δίλνπκε 

γηα 1 ρξφλν πάξθηλγθ; Θαη δέζκεπζε λα θχγεη ηελ άιιε κέξα ππνγεγξακκέλε; 

Γε ζα γίλεη ζρνιείν επεηδή παξθάξαλε εθεί ηα απηνθίλεηα κε άδεηα ηνπ Γήκνπ; 

Γε ζα γίλεη ην ζρνιείν; Καθάξη αχξην ην πξσί λα πάξνπκε ηε ρξήζε, ην ηνπηθφ 

ξπκνηνκηθφ θαη λα γίλεη ζρνιείν. Ξνπ ηέηνηα ηχρε. Γπζηπρψο είλαη πνιχ 

δχζθνιν θαη ην έρεη παιέςεη ε Ρερληθή πεξεζία θαη ν Γήκνο καο πνιχ αιιά 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη. Καθάξη λα γίλεη. Ν Εαθείξεο. Αθνχ ην μέξεηο φηη 

είκαη κε ηνπο Ξξνέδξνπο εγψ. Π' αγαπάσ ηδηαηηέξσο θαη πξαγκαηηθά εθηηκψ ην 

έξγν ζαο. Ρν έξγν ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη Ξξφεδξνη ηψξα ησλ Ρνπηθψλ 

Θνηλνηήησλ κνπ ζπκίδνπλ ηνπο παιηνχο Ρνπηθν-Απηνδηνηθεηηθνχο, φπσο ηνλ 

Βαγγέιε ηνλ Ξάλην παξαδείγκαηνο ράξε. Ξξέπεη λα βγαίλεηα κπξνζηά θαη 

βγαίλεηε κπξνζηά θαη θάλεηε απίζηεπηε δνπιεηά. Ρν έρεηε πάξεη παηξησηηθά κε 

κεδακηλή ακνηβή θαη ζπγραξεηήξηα ζε ζαο. Δίκαη ζηνλ αγψλα καδί ζαο γηα λα 

πάξεηε αξκνδηφηεηεο. Ν πξψηνο πνπ ζηελνρσξήζεθε φηαλ ν "Θαιιηθξάηεο" 

ππνηίκεζε ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ είκαη εγψ. Γηαηί αιιηψο 

λα έρεηο έλαλ άλζξσπν ππάιιειν ζε κηα πεξηνρή, αιιηψο εζεινληή. Γηαηί αλ 

παίξλαηε εζείο φζα παίξλεη ν Αληηδήκαξρνο ή νηηδήπνηε άιιν, ζα ήζαζηαλ φιε 

ηελ εκέξα ππεχζπλνη θαη κε αξκνδηφηεηεο δηαθνξεηηθέο. Ζηαλε κεγάιε κνπ 

ζηελνρψξηα πνπ ν "Θαιιηθξάηεο" ζαο ππνηίκεζε θαη ζαο έδσζε ππνηίζεηαη 
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νδνηπνξηθά 300 επξψ. Ξξαγκαηηθά ν "Θαιιηθξάηεο" ζαο ππνηηκά, ζαο αδηθεί. 

απνδεηθλχεηαη φηη θαθψο ν "Θαιιηθξάηεο" ην έθαλε κε ην έξγν ζαο, είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα πσ φηη Ξξνέδξνη ησλ Ρνπηθψλ, παηδηά ηνπ Θαιάκνπ, ηεο 

Πθάιαο, ησλ Ξαιαηίσλ, ηνπ Απιψλα θιπ. θξαηνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο πνιχ 

θαιά. Ππγραξεηήξηα αθφκε κηα θνξά. Ν,ηη ρξεηαζηείηε, είκαη καδί ζαο θαη 

πνιηηηθά θαη εζηθά θαη ζαο ιέσ θαη ην εμήο, ζα είκαη θνληά ζαο θαη έκπξαθηα. Ζ 

πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ 2.000 επξψ θαη ησλ 1.000 πνπ παίξλνπλε νη Ρνπηθέο, 

φπνηε ζέιεηε ζα είλαη αλνηρηφο ν Γήκνο λα ηηο παίξλεηε γηα λα ιχλεηε ηα 

κεξεκέηηα ηνπ ρσξηνχ ζαο. Νπνηε ζέιεηε. Δρσ δψζεη εληνιή επάλσ λα κε .. 

Γηαηί. Γηαηί θαζαξίζαλε πεξηνρέο, γίλαλε κεγάια έξγα απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ 

Ρνπηθψλ κε πάξα πνιχ ιίγα ιεθηά ζε ζρέζε κε κεγάια θνλδχιηα ησλ 

παξειζφλησλ εηψλ. Θαζαξηζηήθαλε παξαιίεο κε 1.000 επξψ ή δηάθνξα άιια, 

πξάγκαηα πνπ έρνπλ θάλεη κε ππεπζπλφηεηα ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ, ελψ 

ρξεηαδφληνπζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ πάγηα πξνθαηαβνιή δελ μαλάξρεηαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; 

Δρεη αιιάμεη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, δελ .. Γελ μαλάξρεηαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξάεη κφλν Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιά ηε δηαδηθαζία ζα ηε ξσηήζνπκε ζην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα κέλα, γηα κέλα θ.Εαθείξε, ιέσ κεγάιε θνπβέληα, αιιά 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πνξείαο ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη ηνπ κέιινληνο καο εδψ 

είζαζηε εζείο. Εεηψ ηε βνήζεηα ζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν,ηη κπνξνχκε ζα ην θάλνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απηφ 

ελλνείηαη. Ιέσ, είκαη θνληά ηνπο. Ν,ηη κπνξνχκε ζα ην θάλνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ηνπο δψζεηε αξκνδηφηεηεο γηαηί είλαη αλζξσπνη πνπ 

πξνζπαζνχλ θαη δνπιεχνπλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θάλνπκε, φπνπ κπνξνχκε αξκνδηφηεηεο .. Βεβαίσο, βεβαίσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πξνρσξνχκε πξνο ην θχξην ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θέισ κηα απάληεζε γηα ην ιεσθνξείν. Νπσο αθνχηε απφ 

θάησ θσλάδεη ν θφζκνο, ξσηάεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ κηα απάληεζε πξνθνξηθή πνπ πήξα γηα ην 

ιεσθνξείν, φηη θάπνηα ζηηγκή ν Βαγγέιεο ν Ξάληνο, ν Αληηδήκαξρνο Αθηδλψλ, 

είπε φηη απηφ ην πξάγκα απφ εθεί πξέπεη λα ην πάξνπκε, έδσζε εληνιή ζε 

θάπνηνλ λα ην πάξεη, αληηδξάζαλε θαη νη Πχκβνπινη θαηά θάπνηνλ ηξφπν, νη 

δηθνί καο θαη πήγαλε εθεί θαη ηνπ ιέλε, φρη Βαγγέιε κελ ην πάξεηο. Ξξαγκαηηθά, 

ελψ πήγαηλε θάπνηνο λα ην πάξεη, γχθηνο απ' φηη ιέλε, πήγαλε θαη ηνπ είπαλε, 

ζε παξαθαινχκε, άθεζε ην εθεί, κελ ην πάξεηο, φπσο ζαο ην ιέσ αθξηβψο κνπ 

ην κεηαθέξαλε θαη κε καξηχξνπο, άθεζε ην εθεί, κελ ην παίξλεηο θαη ν 

άλζξσπνο κεηά απν 2 κέξεο ην βξήθακε εμαθαληζκέλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ. Αο 

κπνχκε ζην θπξίσο ζέκα. Ξαξαθαιψ θ.Ονχζζε, ηψξα μέξεηε δελ αθνινπζεί 

δηάινγνο, έηζη; Θχξηε Φνξγηάξε, ηέιεησζαλ νη αλαθνηλψζεηο ηψξα, απάληεζε ν 

Γήκαξρνο. Ξξέπεη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Θαζπζηεξήζαηε λα έξζεηε. Πην 

επφκελν Ππκβνχιην πνιχ επραξίζησο λα θάλεηε ηελ αλαθνίλσζε ζαο.  
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ΘΔΚΑ 

 

Δγκπιζη απογπαθήρ ηηρ πεπιοςζίαρ ηος Γήμος - Ηζολογιζμού 

Δναπξηρ 01-01-2011. 

         

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Λφκνπ 3852 ηνπ 

2010, νξίδεηαη φηη κέρξη ηελ 28.2.2011 νινθιεξψλεηαη ε απνγξαθή ησλ πάζεο 

θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ λένπ 

Γήκνπ, θαζψο θαη ησλ δηαζεζίκσλ ρξεκαηηθψλ κέζσλ. Ζ δηαδηθαζία, ν ηξφπνο 

θαη ε απνηχπσζε ηεο απνγξαθήο ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Θαη' 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε ππ' αξηζκ. 

4445/29.12.2010, Φχιιν Δθεκεξίδαο Θπβεξλήζεσο 2009/10, Ρφκνο Β', 

Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο νπνίαο νξίδνληαη ηα εμήο: Ζ Δπηηξνπή 

Απνγξαθήο νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο έσο ηελ 28.2.2011 θαη παξαδίδεη 

αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απνγξαθήο ζην Γήκαξρν θαη ζηνλ Ξξφεδξν ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. Ν Ξξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζπγθαιεί ηελ Δπηηξνπή ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

απνγξαθήο έλαξμεο ζην Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκψλ ηνπ Γήκνπ, 

θαζψο θαη γηα ηνλ νξηζκφ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνγξαθήο έλαξμεο. Κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο έθζεζεο απνγξαθήο απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή 

ζπγθαιείηαη εληφο 10 εκεξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ζπδεηήζεη ζε εηδηθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ζπλεδξίαζε ηελ απνγξαθή πεξηνπζίαο Γήκνπ, Ηζνινγηζκφο Δλαξμεο 01-01-

2011 θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε απηήο.  
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 Πηε ζπλεδξίαζε απηή θαιείηαη ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο πνπ 

εμέδσζε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο γηα λα δψζνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Ν 

Ηζνινγηζκφο Δλαξμεο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

αλαξηψληαη ζην δηαδπθηηαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηεχνληαη ζε κηα ηνπηθή 

εθεκεξίδα ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηα φξηα 

ηνπ Λνκνχ πνπ εδξεχεη ν Γήκνο. Κε ηελ ππ' αξηζκ. 57/2011 απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νξίζηεθε Νξθσηφο Διεγθηήο - Ινγηζηήο εθπξφζσπνο 

ηεο εηαηξείαο "RPS Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο Δπηρεηξεκαηηθνί Πχκβνπινη" κε 

αξηζκφ κεηξψνπ ΑΔ 64844/01/Β/0774 γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο ηεο 

απνγξαθήο έλαξμεο 01-01-2011 ν νπνίνο κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο 

ζηελ έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο ηνπ Γήκνπ πξνέβε ζηε ζχληαμε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ε απνγξαθή έλαξμεο θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη 

Ηζνινγηζκψλ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 6288/15.4.2011 έθζεζε 

απνγξαθήο έλαξμεο ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο. Ζ Δπηηξνπή Απνγξαθήο 

Δλαξμεο ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 1 ηνπ 2011 Απφθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ζηελ νπνία είκαη Ξξφεδξνο, θαηέβαιιε θάζε πξνζπάζεηα θαη 

εμάληιεζε φιεο ηηο δπλαηέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζχληαμε κηαο 

αμηφπηζηεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο απνγξαθήο, βαζηδφκελνη ζηνπο 

ζρεηηθνχο Λφκνπο ζην θιαδηθφ ζρέδην ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο, ζηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο θαη 

νηθνλνκνινγηθέο αξρέο, θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή 

απφ ηηο πεξεζίεο ησλ πξψελ ΝΡΑ πνπ ζπλελψζεθαλ. Νη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ Ηζνινγηζκψλ ησλ 9 

ζπλελνχκελσλ Γήκσλ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο κε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο απνγξαθήο θαη κεηά απφ έγθξηζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 315/1999. Ξαξά ηηο 
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δπζθνιίεο θαη ην ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ κηθξέο δηαθνξέο ζηελ απνγξαθή 

έλαξμεο φπσο αλαθέξακε, πηζηεχνπκε φηη ε απνγξαθή ηνπ Γήκνπ πνπ ζαο 

παξνπζηάδεηαη ζήκεξα, αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ν αξρηθφο 

Ηζνινγηζκφο Δλαξμεο απεηθνλίδεη ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ ηελ 1.1.2011. Πεκεηψλεηαη φηη ζην 

πξαθηηθφ απνγξαθήο ηνπ Γήκνπ πνπ ζαο έρεη δηαλεκεζεί πεξηιακβάλνληαη θαη 

φιεο νη επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

θαιείζηε λα εγθξίλεηε ηελ απνγξαθή πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ - Ηζνινγηζκφο 

Δλαξμεο 01-01-2011.  

 Δπί ηε επθαηξία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηηο πεξεζίεο ησλ ΝΡΑ πνπ ζπλελψζεθαλ γηα ηηο πνιχ κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιαλ θαη γηα ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ επέδεημαλ. 

Θνληά καο είλαη θαη ε νκάδα ππνζηήξημεο γηα ηελ απνγξαθή θαη ν Νξθσηφο 

Διεγθηήο - Ινγηζηήο ν νπνίνο ζα δηαβάζεη ηελ έθζεζε ηνπ.  

 Θχξηε Γήκαξρε, ζέιεηε λα παξαηεξήζεηε θάηη πξνεγνπκέλσο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή απνγξαθή ζαλ θαηλφκελν θαη ζαλ 

πξνυπφζεζε ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη αλ δελ ηελ έιεγε ν "Θαιιηθξάηεο" έπξεπε λα 

ηελ εθεχξνπκε εκείο γηα λα θάλνπκε απνγξαθή θαηά ηε γλψκε κνπ θαη λα 

ζπζηήζνπκε ην Γήκν καο. Θέισ λα ζαο πσ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληεκεησπίζακε είλαη πάξα πνιιά ζηελ απνγξαθή. Γελ είλαη κηα απνγξαθή 

ηειεησκέλε, ζα γίλεη κηα αλαδηάξζξσζε ζηελ πνξεία, κηα δηφξζσζε, ζα έξζεη 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πάιη. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ κπνξνχζαλε ζ' 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην πηεζκέλν λα εμαζθαιηζηνχλ φια, δελ ππήξρε 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα απ' φηη μέξεηε ζηηο Θνηλφηεηεο γηα λα κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ. Δίκαζηε ζηε δηαδηθαζία,  έρνπκε βάιεη δηθεγφξν, έρνπκε ζπκθσλήζεη 

κε ζπκβνιαηνγξάθν, έλα έλα φια ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζα έξζνπλ πάιη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ζπκπιεξσζεί απηφο ν κεγάινο Γήκνο. Λα μέξνπκε 
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αθξηβψο ηη έρνπκε θαη ηη δελ έρνπκε θαη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε πεξηνπζία 

ηνπ πιήξσο. Απηή ε δηαδηθαζία, απ' φηη μέξεηε ζην Γήκν Υξσπνχ, 5 ρξφληα λα 

θάλνπκε Ηζνινγηζκφ. Φαληαζηείηε πφζν δχζθνιν είλαη λα θαηαγξάςνπκε κε 

ιεπηνκέξεηεο ηελ πεξηνπζία απηνχ ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο, έρνπκε κπεη ζηε 

δηαδηθαζία, λα καο ζπγρσξέζεηε θαη εζείο θαη νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο καο 

ζπγρσξνχλ, γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. Ρα πξνβιήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αλέθεξα ήηαλ πνιιά θαη δχζθνια. Βαζηθή πξνηεξαηαφηεηα ηεο λέαο Γεκνηηθήο 

Αξρήο φκσο φπσο ζαο είπα είλαη ε δηαθάλεηα. Ν "Θαιιηθξάηεο", ην έρσ μαλαπεί, 

ζηε Γαιιία πξνζαξκφζηεθε ζε 10 ρξφληα. Δγψ είκαη έλαο άλζξσπνο πξνζσπηθά 

πνπ ην ρξφλν ηνλ κεηξάσ πνιχ, βηάδνκαη πνιχ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κνπ. Ξξνζπαζψ λα ηξέμσ ηα ζέκαηα φζν κπνξψ πην πνιχ, 

δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε γεληθφηεξα θαη ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ κπνξεί λα αιιάμεη απφ ηε 

κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Καθάξη γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο, λα αιιάμνπκε 

λννηξνπία θαη λα ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά. Ππλαληάκε απίζηεπηεο δπζθνιίεο θαη 

απν ππαιιήινπο, απφ ππάιιειν ζε ππάιιειν, απφ πεξεζία ζε πεξεζία θαη 

απφ γξαθείν ζε γξαθείν. Γελ κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε πνιιέο θνξέο. Ρα 

ππφινηπα ηερλνθξαηηθά ζα ζαο ηα αλαιχζνπλε ην Γξαθείν ηεο Απνγξαθήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα αλαθνηλψζνπκε γηα λα γξαθεί θαη ζηα πξαθηηθά φηη 

ζηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ ν θ.Φνξγηάξεο, ν θ.Γηακαξέινο θαη ν θ.Κπφξζεο θαη ν 

θ.Ρζάδαξεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη ν θ.Ξάληνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη εθθσλεζεί ν θ.Ξάληνο. Θχξηε Ρζνπθαιά, έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο, Ρζνπθαιάο Γηψξγνο ιέγνκαη. Δίκαη ν Νξθσηφο 

Διεγθηήο - Ινγηζηήο πνπ θάλακε ηνλ έιεγρν ηεο απνγξαθήο. Θα ζαο δηαβάζσ 

ηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ζπληάμακε κε εκεξνκελία 18 Απξηιίνπ 2011. 

Διέγμακε ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε Απνγξαθήο Δλαξμεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 
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ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε 

Απνγξαθήο Δλαξμεο. Ζ Γηνίθεζε είλαη ππεχζπλε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο Απνγξαθήο Δλαξμεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηνπ Ξ.Γ. 315/1999. Πρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο Απνγξαθήο Δλαξμεο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιείδεο πνπ ε Γηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε απηήο, απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ζθάικα νθεηιφκελε 

είηε ζε απάηε, είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή. Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα 

εθθξάζνπκε γλψκε επί απηήο ηεο θαηάζηαζεο Απνγξαθήο Δλαξμεο κε βάζε 

ηνλ έιεγρν καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

ειέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν, κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην αλ ε θαηάζηαζε Απνγξαθήο 

Δλαξμεο είλαη απαιιαγκέλε απν νπζηψδεο ζθάικα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε 

δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ θαηάζηαζε απνγξαθήο έλαξμεο. Νη 

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξηζε ηνπ Διεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ηεο 

θαηάζηαζεο Απνγξαθήο Δλαξμεο πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν Διεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε 

ηεο θαηάζηαζεο Απνγξαθήο Δλαξμεο ηνπ Γεκνπ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ 

έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηνπ 

Γήκνπ.  

 Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
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ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ηεο θαηάζηαζεο Απνγξαθήο Δλαξμεο. Ξηζηεχνπκε φηη 

ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 

λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. Βάζε γηα λφκηκε επηθχιαμε. 

Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε: 

1) Γηα ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ ησλ ππφ ζπλέλσζε Θνηλνηήησλ δελ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί νη ηίηινη θπξηφηεηαο, θαζψο επίζεο δελ έρεη γίλεη απνηίκεζε 

απηψλ βάζεη ησλ αληηθεηκεληθψλ ηνπο αμηψλ. 2) Γηα ην ζχλνιν ησλ Θνηλνηήησλ 

δελ έρεη δηελεξγεζεί θπζηθή απνγξαθή γηα ηνλ πάγην εμνπιηζκφ θαη θαηά 

ζπλέπεηα απνηίκεζε απηψλ ζην εζσηεξηθφ θφζηνο θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχκε 

λα επηβεβαηψζνπκε ηελ πνζφηεηα θαη αμία απηψλ. 3) Πην ινγαξηαζκφ ηνπ 

έξγνπ ελεξγεηηθνχ ζπκκεηνρέο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ζπκκεηνρήο θηήζεο ζε 

δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δε ιάβακε ηνπο ηειεπηαίνπο λφκηκα 

ζπληαγκέλνπο Ηζνινγηζκνχο. Ζ απνηίκεζε ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.315/1999 

πξέπεη λα γίλεη ζηελ ηξέρνπζα αμία. 4) Γε ιάβακε επηζηνιή απ' φινπο ηνπο 

Λνκηθνχο Ππκβνχινπο ησλ ππφ ζπλέλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ζρεηηθά κε 

ηα βάξε ησλ αθηλήησλ, θπξηφηεηαο ησλ επί ζπλέλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

5) Γε ιάβακε επηζηνιή απ' φινπο ηνπο Λνκηθνχο Ππκβνχινπο ησλ ππφ 

ζπλέλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ γηα ηπρφλ αγσγέο ηξίησλ θαη' απηνχ. Ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο απηνχ δηαηεξνχκε επηθχιαμε σο πξνο ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο 

θαη ην χςνο ζρεηηθήο πξφβιεςεο. 6) Γελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο 

ηέινπο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο, απνζβέζεηο, απνζβέζεηο 

επηρνξεγήζεσλ, νξηνζέηεζε εζφδσλ εμφδσλ, θαζψο θαη ζπκθσλία ησλ 

ππνζεζηεκάησλ κε ηε γεληθή ινγηζηηθή γηα ηνπο Γήκνπο Θαιάκνπ θαη 

Υξσπίσλ. Ππλεπψο δηαηεξνχκε επηθχιαμε σο πξνο ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ απνγξαθηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ ππνινίπσλ γηα ηνπο παξαπάλσ Γήκνπο. 7) Πην ινγαξηαζκφ ηνπ 

ελεξγεηηθνπ βεβαησκέλεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη νη απαηηήζεηο ζε 

θαζπζηέξεζε απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Θαηά ηελ εθηίκεζε καο γηα ηελ 
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θάιπςε δεκηψλ απφ ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ έπξεπε λα 

είρε  ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.000.000 επξψ πεξίπνπ. Ρέινο, 

ζην θνλδχιη ηνπ ελεξγεηηθνχ "έξγα ππφ εθηέιεζε" πεξηιακβάλνληαη θαη έξγα 

ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ζα έπξεπε λα έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο 

νηθείνπο ινγαξηαζκνχο παγίσλ, εθφζνλ αθνξνχζαλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ή ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ εθφζνλ αθνξνχζε ζπληεξήζεηο 

έξγσλ.  

 Θαηά ηε γλψκε καο εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν "Βάζε γηα λφκηκε επηθχιαμε", ε θαηάζηαζε 

Απνγξαθήο Δλαξμεο παξνπζηάδεη εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεζε ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θάηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιαίζηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηνπ 

Ξ.Γ.315/1999 πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ θάηαξηηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

Απνγξαθήο Δλαξμεο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ ην ιφγν γηα 

ην ζεκεξηλφ ζέκα λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ε θα Πηεξγίνπ, 

ν θ.Σαζηψηεο, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Γηακαξέινο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν 

θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Γηαζεκάθεο. Μεθηλάκε. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. Θαη ν 

θ.Βαζηιάθνο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ηψξα πάλσ ζηελ .. Δπξεπε λα έρνπλ γίλεη ηψξα θχξηε 

.. Αλ ζέιεηε, ε νκάδα ππνζηήξημεο ήηαλ εδψ. Ρψξα λα αξρίζνπκε εξσηήζεηο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, νη εξσηήζεηο γίλνληαη κεηά ηελ εηζήγεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, αο αθηεξψζνπκε έλα 10ιεπην γηα εξσηήζεηο, φρη 

παξαπάλσ φκσο. Ινηπφλ, μεθηλάκε απφ ηνλ θ.Ιίηζα.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ην λα ιέηε έλα δεθάιεπην γηα εξσηήζεηο γηα έλα ηφζν 

ζεκαληηθφ ζέκα, επηηξέςηε κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή, θαηά ηε γλψκε ζαο πφζν ρξφλν πξέπεη λα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ηε δηθή κνπ ηε γλψκε ζα έπξεπε απηή ε δηαδηθαζία λα έρεη γίλεη 

θάπσο αιιηψο. Θα κπνξνχζαηε λα είραηε θαιέζεη κηα ζπλεδξίαζε άηππε, λα 

θάλνπκε εξσηήζεηο, λα ελεκεξσζνχκε φινη γηαηί μαθληθά ζήκεξα καο θέξαηε 

απηφ εδψ ην έγγξαθν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη μαθληθά ζήκεξα. Δρεη πεξάζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρεηε 

πάξεη ηηο εηζεγήζεηο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κνπ επηηξέςεηο, αθνχ ζέιεηε λα αθνχζεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. θαη θακία εκέξα δελ ήξζαηε λα ελεκεξσζείηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πέξαζε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Δρνπκε 

εθπξφζσπν ζηε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή νξηζκέλν ν ζπλδπαζκφο καο, ηνλ 

θ.Ονχζζε, θαη πξηλ ιίγν πήξε έλα θαηλνχξγην έγγξαθν. Ινηπφλ, θαη έρνπκε θαη 

πιήξε ελεκέξσζε ζηνλ θ.Ονχζζε, έρνπκε ζπλεδξηάζεη 3 θνξέο γηα λα δνχκε 

ηελ Απνγξαθή θαη αλ ζέιεηε, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη κφλν επεηδή πνιιά 

ιέγνληαη θαη δηάθνξα, πξαγκαηηθά πξψηνο εγψ ζέισ λα δνχκε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ πξψελ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηελ πξαγκαηηθή θαη ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο ηα πξαγκαηηθά, γηα λα κε ιέλε φηη ζέινπλ δηάθνξνη επ' έμσ. 

Ινηπφλ, φκσο δηαβάδνληαο φια απηά, έρνπκε θάπνηεο απνξίεο. Ξαξαδείγκαηνο 

ράξε άθνπζα πξηλ ιίγν ηνλ θχξην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, μεθηλήζηε ινηπφλ ηηο απνξίεο ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνπζα ηνλ θχξην .. Ρν φλνκα ζαο, ζπγλψκε .. Ρνλ θ.Ρζνπθαιά. 

Αλέθεξε νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη αγσγέο απφ ηξίηνπο πξνο ην Γήκν, ηηο 

Θνηλφηεηεο θαη ηνπο Γήκνπο. Δγψ είδα ζε έλα CD πνπ έρσ πξνκεζεπηεί φηη 

ππήξραλε θάπνηεο αγσγέο, δελ ππήξραλε δίπια ζπκπιεξσκέλα ηα πνζά θαη 
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εθφζνλ πήξαηε ηηο αγσγέο, γηαηί δελ ζπκπιεξψζαηε θαη ηα πνζά απφ δίπια; 

Νπσο επίζεο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία έβιεπα αγσγέο πνπ ήηαλ απφ θάπνηνπο πνπ 

δηεθδηθνχζαλ ρξήκαηα θαη είδα θαη κηιάσ εθεί πνπ μέξσ, κφλν γηα ηε 

Καιαθάζα, θαη ρξήκαηα πνπ δηεθδηθνχλε θάπνηνη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Γελ ην 

θαηάιαβα απηφ. Νπσο επίζεο έρσ κεξηθά νπζηαζηηθά δεηήκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηά, κηζφ ιεπηφ είλαη εξσηήζεηο ηψξα ή ηνπνζεηήζεηο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δξσηήζεηο θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ εζείο δελ θαηαιαβαίλεηε, εξσηήζεηο είλαη. Θέισ λα κνπ πεη αο 

πνχκε, λα κάζσ κε φιε ηελ θαιή δηάζεζε γηαηί λνκίδσ φηη εζείο δελ 

πξεζβεχεηε θάηη, είζηε κηα λέα Γεκνηηθή Αξρή, δελ έρεηε λα ππεξαζπηζηείηε 

θαλέλαλ θαη ηίπνηα, ζέινπκε ινηπφλ λα κάζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα. Γειαδή, 

ζέισ λα θαηαιάβσ ηη ζεκαίλεη ε ιέμε ΘΔΞΑ Καξθνπνχινπ. Ξνπ είλαη απηά πνπ 

ρξσζηάεη πξνο ηξίηνπο ή ηηο ρξσζηάλε ή ηη έγηλε ηέινο πάλησλ; Δγψ μέξσ φηη 

θιείζαλε. Κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είδα θάπνπ λα γξάθεη ΘΔΞΑ 

Καξθνπνχινπ. Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Πχλδεζκνο Καπξνζνπβάιαο, άιιε 

 κηα καγηθή ιέμε. Αλαθέξεηαη θάηη εδψ ζην Πχλδεζκν Καπξνζνπβάιαο θαη ζα 

ήζεια λα κνπ ην αλαιχζεηε ηη ελλνείηε. ΓΔΑΓΝ, άιιε κηα καγηθή ιέμε. Δπίζεο 

ηα ηδηνθηεζηαθά. Δδψ θαζεκεξηλψο δερφκαζηε e-mail απφ δηάθνξεο πεξηνρέο 

πνπ ηίζεληαη δεηήκαηα κε ηα ηδηνθηεζηαθά ηνπο θαη κπνξεί λα κελ έρνπλε 

δηπινγξαθηθά θάπνηεο Θνηλφηεηεο θαη φια απηά, αιιά λνκίδσ φηη ζην 

πνζεθνθπιάθεην ππάξρνπλ φια, κε κηα απιή αίηεζε ηα παίξλεηο. πάξρνπλ 

δειαδή, εγψ ζα κηιήζσ πξνζσπηθά αο πνχκε, ζε καο θηφιαο πνπ ππάξρνπλ θαη 

δηεθδηθνχκελεο πεξηνρέο, ππάξρνπλε ζην πνζεθνθπιάθεην ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα. Απηά γηαηί δελ κπνξνχζε λα είλαη; Θαη γλσξίδσ πνιχ θαιά φηη 

θεχγνληαο απφ ηελ Καιαθάζα είρα αθήζεη θαη εληνιή θαη είραλε γίλεη εξγαζίεο 

θαη είρε αλαηεζεί θηφιαο λα γίλεη απνγξαθή θαη είρε θηάζεη θαη ζε θάπνην 
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ζεκείν θαη μαθληθά δελ ππαξρεη θάηη απ' φιν απηφ εδψ κέζα ζήκεξα θαη 

ππάξρεη άγλνηα γηα θάπνηα πξάγκαηα. Κε φιε ηελ θαιή δηάζεζε, δε λνκίδσ φηη 

εζείο ζέιεηε λα ππνζηεξίμεηε θάπνηνλ ή πξεζβεχεηε θάηη, νχηε λα απνδείμεηε 

ηίπνηα. Δίζηε κηα λέα Γεκνηηθή Αξρή. Ξξαγκαηηθά ζα ήζεια απφ ηελ εηαηξεία 

πνπ έρεη θάλεη, βιέπσ κηα πνιχ εξγαζία, κηα δνπιεηά, λα καο δείμεη θαη λα καο 

ελεκεξψζεη θαη πξαθηηθά αλ ζέιεηε. Ξαξαδείγκαηνο ράξε, ηη ρξσζηάεη απηή ε 

Θνηλφηεηα; Πε πνηνπο ηα ρξσζηάεη; Θαη λα δνχκε θαη πφηε ηα ρξσζηάεη. 

Γειαδή, εγψ έρσ πάξεη έλα δάλεην, ζα πξέπεη λα ην πιεξψζεη ε Καιαθάζα 15 

ρξφληα. Απηφ ην δάλεην είλαη απαηηεηφ ηψξα ή είλαη απαηηεηφ κέζα ζηα 15 

ρξφληα; Λα καο ηα μεθαζαξίζεη φια απηά πιήξσο γηα λα δνχκε θαη ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ. Αλαθέξσ παξάδεηγκα ηε Καιαθάζα, πάλησο ε 

Καιαθάζα δε ρξσζηάεη.  

 Ινηπφλ, πξαγκαηηθά ζα ζέινπκε ελεκέξσζε, ζπλνπηηθά. ΘΔΞΑ, 

Πχλδεζκνο, ΓΔΑΓΝ, αγσγέο, ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ ζα ζέινπκε κηα 

θαιχηεξε ελεκέξσζε απφ ζαο. Γηαηί πξαγκαηηθά ζέινπκε λα δνχκε πνπ 

βξίζθεηαη απηφο ν Γήκνο. Θάλακε έλα ηερληθφ πξφγξακκα θαη βάιακε θάπνηα 

έξγα. Αλ απηφο ν Γήκνο είλαη ρξεσκέλνο θαη ρξσζηάεη ηεο Κηραινχο, πσο ζα 

γίλνπλε απηά ηα έξγα; Δπί ηεο νπζίαο ινηπφλ ζέινπκε λα δνχκε πξαγκαηηθά θαη 

ηνπνζέηεζε ζα έρεηε κφιηο καο απαληήζεηε ζε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ είλαη 

ινγηθφ λα ππάξρνπλε. Δκείο θάηζακε θαη ηα κειεηήζακε. Απηά πνπ 

κπνξνχζακε λα πάξνπκε θαηά δηαζηήκαηα. Πήκεξα πήξακε θάπνηα θαηλνχξγηα. 

Θα πξέπεη λα ηα δνχκε. Αο πνχκε ΑΡΡΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΑΔ, πεξηγξαθή. Λαη, εκείο δε 

γλσξίδνπκε ηη είλαη απηφ. Ππκκεηνρή ηνπ Απιψλα, δελ ην γλσξίδνπκε. Δρεη θαη 

ν Υξσπφο, εκείο δελ έρνπκε θάηη ηέηνην. Θα ζέιακε ινηπφλ ιίγν πην αλαιπηηθά. 

Δξρφκαζηε εδψ λα ςεθίζνπκε. Ινηπφλ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ ςήθηζε 

ηέηνηα πξάγκαηα, νχηε θαλ ηα είρε κπξνζηά ηεο απηά. Δίρε άιια, ηα πξψηα. 

Αξα επί ηεο νπζίαο, λνκίδσ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην Πψκα εδψ πέξα, είλαη 

ην θπξίαξρν φξγαλν. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη. Θαη γηα λα ην ςεθίζνπκε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

40 

θαη γηα λα μέξνπκε πνπ βξίζθεηαη νηθνλνκηθά ηνπιάρηζηνλ ν Γήκνο, αιιά 

νηθνλνκηθά ζε φια ηα κεγέζε θαη ζηα ρξήκαηα ζην ηακείν, ηη ζα ρξσζηάεη ζην 

κέιινλ, ηη απαηηήζεηο έρνπλε νη ηξίηνη, ηη απαηηήζεηο έρεη ν Γήκνο απφ απηνχο 

πνπ ηνπο ρξσζηάλε. Νια απηά ινηπφλ πξέπεη λα ηα γλσξίδνπκε. παξρεη 

θάπνηνο ιφγνο λα θξχςνπκε θάηη απφ θάπνηνλ; Ξξνιαβαίλσ θαη ιέσ, εζείο δελ 

έρεηε θαλέλα ιφγν λα θξχςεηε απφ θαλέλαλ ηίπνηα.  

 Ινηπφλ, πξαγκαηηθά ζα ήζεια νη θχξηνη εδψ πέξα λα καο ελεκεξσζνπλε 

θαη εηδηθά, βιέπσ κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Ξ.ρ. φηη 

ρξσζηάεη θαη απφ Καξθνπνχινπ ην 30% γηα ην '5, γηα ην '6. Κα δελ έρεη 

θιείζεη ε ΘΔΞΑ; Ξφζα ρξσζηάεη αθφκα θαη ζε πνηνλ ηα ρξσζηάεη; Κάιινλ, ε 

Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ πξνο ηελ ΘΔΞΑ. Κα, αθνχ έρεη θιείζεη ε ΘΔΞΑ. Ζ 

Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ δελ ππάξρεη πηα. Θα πάσ ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ λα 

αλαθεξζψ ζ' απηά. Νκσο, βιέπσ θάπνηα πξάγκαηα εδψ κέζα πνπ πξαγκαηηθά 

ζέινπλ αλάιπζε. ΓΔΑΓΝ, δε βιέπσ πνπζελά πέξα απφ .. θαη θάπνηα ρξήκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ηηο εξσηήζεηο ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δλεκέξσζε ινηπφλ γηα ΘΔΞΑ, Πχλδεζκν, ΓΔΑΓΝ, αγσγέο θαη ην 

ηδηνθηεζηαθφ, γηαηί δελ ππάξρεη ηίπνηα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεηε ηψξα θ.Ρζνπθαιά ή λα γίλνπλ νη εξσηήζεηο 

ζπλνιηθά;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα γίλνπλ νη εξσηήζεηο θαη κεηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε, θάληε ηηο εξσηήζεηο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, εγψ ζα πάσ ιίγν παξαπέξα. Ππκθσλψ κε ηνλ Θψζηα 

ζ' απηά πνπ ιέεη, λα έρνπκε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα φια απηά ηα Λνκηθά 

Ξξφζσπα, γηα ηε ΓΔΑΓΝ, γηα ηελ ΘΔΞΑ θαη ζε νπνηνδήπνηε Λνκηθφ Ξξφζσπν 

ππάξρεη εθθξεκφηεηα ή δελ ππάξρεη, λα πάκε ιίγν παξαπέξα, λα έρνπκε 
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αλαιπηηθά γηα θάζε Θνηλφηεηα. Ρη παξέδσζε ζην ηακείν, ηη νθεηιέο, ηη 

ππνρξεψζεηο ζε εξγνιάβνπο. Γελ ηα έρνπκε απηά. Αθνπζα γηα θάπνην CD πνπ 

πήξε ν θ.Ιίηζαο. Δκείο γηαηί δελ ην πήξακε ην CD απηφ λα δνχκε ην ηη 

ζπκβαίλεη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν πήξεο καχξν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξνπκε απφ πνπ πήξε ην CD ν θ.Ιίηζαο, πάλησο φρη απφ ην 

Ξξνεδξείν. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ έλαλ καχξν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο φρη απφ ην Ξξνεδξείν. Γελ μέξσ απφ πνπ ην πήξε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ μέξσ αλ ην πήξε απφ ην Ξξνεδξείν. Γηα λα ην ιέεη 

αξρεγφο ζπλδπαζκνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, γηα λα δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο γηα επηιεθηηθή 

ελεκέξσζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε δεκηνπξγείηαη θακία εληχπσζε. Δδψ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζέηεζε αξρεγνχ ν νπνίνο ιέεη φηη έρεη CD κε ηνλ έιεγρν ζηα ρέξηα ηνπ, ην 

πήξε απφ καχξν, δελ μέξσ απφ πνπ ην έρεη πάξεη, αιιά θαλέλαο άιινο δελ ην 

έρεη. .. Ινηπφλ, ζα έπξεπε λα ην έρνπκε θαη εκείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν CD; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν CD βεβαίσο, δελ θαηάιαβα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νχηε εγψ ην έρσ ην CD θχξηε ..  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ηφηε πσο ην έρεη ν θ.Ιίηζαο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ πσο ην έρεη. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νξίζηε, λα, ην βάδεη θαη ζην, ην βάδεη θαη εδψ λα καο ην δείμεη 

ηψξα. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλερίζηε επί ηεο νπζίαο θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαθξίλσ φηη δελ ππάξρεη απηή ε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα 

φια ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, γηα φιεο ηηο Θνηλφηεηεο, ππάξρεη θάηη γεληθφ. Βιέπσ 

πάιη επηθπιάμεηο απφ ηελ Δπηηξνπή, επηθπιάμεηο απφ ηνπο Νξθσηνχο, γεληθά 

κηα επηθχιαμε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε φια. Αζε ξε Ξξφεδξε λα ηα πσ εγσ θαη κεηά ηα ιεο, άζηα 

λα ηα πσ. Ινηπφλ, θαη δχν εξσηήζεηο ζπγθεθξηκέλεο πξνο ηνλ θ.Υξθσηφ, 

γξάθεη εθεί πέξα ζην "Βάζε γηα λφκηκε επηθχιαμε" γηα ην ζχλνιν ησλ 

αθηλήησλ ησλ ππφ ζπλέλσζε Θνηλνηήησλ. Απφ ηνπο Γήκνπο ηα έρεηε πάξεη 

δειαδή;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λα απαληήζσ ηψξα δειαδή; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ θαη ην δεχηεξν πάιη πνπ ζα ήζεια λα δσ .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νη Γήκνη είραλ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη είραλ αλαιπηηθφ 

κεηξψν παγίσλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία. Πην 5, δε ιάβακε επηζηνιή απφ φινπο ηνπο Λνκηθνχο 

Ππκβνχινπο. Δρεηε ιάβεη απφ θάπνηνπο; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δρνπκε ιάβεη απφ θάπνηνπο. Απηφ ελλννχκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Λα καο πείηε πνηνη είλαη απηνί νη θάπνηνη νη νπνίνη 

ήηαλ εληάμεη θαη πήξαηε ηελ επηζηνιή. Απηφ ζα ζέιακε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ επηηξέπεηε .. Νινθιεξψζαηε θ.Γηαζεκάθε; Α, ζπλερίζηε, 

ζπλερίζηε. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ζα επαλέιζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνηείλεη ν θ.Ρζνπθαιάο λα θάλεη κηα ελεκέξσζε, ψζηε λα 

εμεγήζεη ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη θαη ίζσο ιπζνχλ θάπνηεο απνξίεο θαη 

λα ζπλερίζεη ε δηαδηθαζία. Κηζφ ιεπηφ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζσο ζαο θαιχςεη κε ηελ ελεκέξσζε. Γε ράλεηε ηε ζεηξά ζαο 

ζηηο εξσηήζεηο. Θχξηε Ρζνπθαιά. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δθηφο απφ ηελ έθζεζε ειέγρνπ ζπληάμακε θαη κηα αλαιπηηθή 

έθζεζε φπνπ παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη 

θάπνηα ζρφιεηα επί ησλ ινγαξηαζκψλ. Αλ ζέιεηε λα ην αλνίμνπκε λα ην θνηηάκε 

παξέα θαη λα ζαο εμεγψ θάπνηα λνχκεξα θαη απφ εθεί θαη πέξα φ,ηη απνξία 

έρεηε, ηελ μαλαβάδνπκε ζην ηξαπέδη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Βεβαίσο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή αλ γηα παξάδεηγκα ζαο ξσηήζσ εγψ ηψξα γηα ηελ - 

πνηα Θνηλφηεηα λα πσ, λα πσ γηα ην Γήκν Υξσπίσλ ή γηα ηελ Θνηλφηεηα 

Καιαθάζαο; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Καιαθάζαο πνπ ζέιεη ν Ιίηζαο .. Ινηπφλ, ηελ μέξεηο εζχ, εγψ 

δελ ηε μέξσ. Δάλ ζαο ξσηήζσ ηη ρξεκαηηθφ ππφινηπν παξέδσζε, ηη δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο, ηη ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, ην έρνπκε; Ρν μέξνπκε; Κπνξείηε 

λα κνπ ην πείηε;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Βεβαίσο θαη ηψξα είλαη ζηελ 1ε ζειίδα. Θα ζαο ηα δείμσ φια 

απηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία, πείηε κνπ. Ππγθεθξηκέλα απηφ πνπ ξσηήζακε. 
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ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Βεβαίσο. Καιαθάζα, κηα θαη ξσηήζαηε, παξέδσζε ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα, 1.297.000. Πηε ζειίδα 3.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Π' απηφ εδψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ηη ππνρξεψζεηο; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ζ Καιαθάζα παξέδσζε ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο 915.000, 

ζει. 4, ζει. 4 πξνο ην ηέινο θάησ θάησ, εθεί πνπ ιέεη: βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. Θαη ππνρξεψζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 2.650. 

Πχλνιν, 917.739,84.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Βεβαίσο. Δρεη βεβαησκέλεο απαηηήζεηο 137.000 εθ ησλ νπνίσλ, 

έρνπκε θάλεη εκείο κηα εθηίκεζε γηα είζπξαμε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ πεξίπνπ 

78.000, ιφγσ ηεο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή, κε ιίγα ιφγηα παξνπζίαζε ζεηηθφ ε αξλεηηθφ; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Αλ ην πσ κε φξνπο θεθαιαίνπ θίλεζεο φπσο ην ιέκε εκείο.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε φξνπο πξαγκαηηθνχο ζα καο ην πείηε, κε ην ηη παξέιαβαλ ε 

θαηλνχξγηα Γεκνηηθή Αξρή.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θνηηάμηε λα δείηε, ζηε ινγηζηηθή δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφ θαη κε 

πξαγκαηηθφ, ππαξρεη ηερληθή νξνινγία.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηε δσή φκσο ππαξρεη πξαγκαηηθφ θαη κε πξαγκαηηθφ, ζηε 

ινγηζηηθή κπνξεί λα κελ ππάρεη. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λα ζαο ην πσ, λα ζαο ην πσ. Δρεη ην θεθάιαην θίλεζεο πνπ 

ζεκαίλεη θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, πνπ είλαη νη απαηηήζεηο θαη ηα δηαζέζηκα 

κείνλ ηηο βξαρξππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, είλαη ζεηηθφ. Παθέζηαηα. Δίλαη 1.300 

.. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρα αλαθέξνπκε παξαθάησ. Θέιεηε λα θάλνπκε ηελ 

παξνπζίαζε; Αληί λα εζηηάζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κελ ππεξβάιινπκε θηφιαο, κελ ππεξβάιινπκε 

θηφιαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εγψ γλσξίδσ πνιχ θαιά ηη ιέσ, έρεη ην Β' ηνπ '9, έρεη 

θαη ηνλ θαηάινγν ηνπ '10 νιφθιεξν θαη έρεη θαη θαλέλα ζαξαληάξη, πελεληάξη 

κε επηζθάιεηεο βέβαηα πνπ είλαη απνθιήζεηο. Δρεη ην '9, ζα είλαη γχξσ ζηηο 

70.000. Ρν '10 θαλέλα 150άξη επηπιένλ δειαδή θαη είλαη επίζεο θαη έλα 3κελν 

πνπ δελ έρεη βεβαησζεί πνπζελά απφ ηα ηέιε, πνπ εηδηθά ζηε Καιαθάζα είλαη 

θνβεξά επαπμεκέλα ιφγσ εηδηθήο θνξνινγίαο πνπ έρνπκε επηβάιιεη εκείο ζηελ 

εηαηξεία πδάησλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Καιαθάζα έρεη θεθάιαην 1.200 ηφζν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 1.300 έρεη ε θαηάζηαζε πνπ ρξεψζακε πξνο πξνκεζεπηέο. 905 

είπακε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 915. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 915.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη' αξράο θ.Ιίηζα ηψξα πήξα ην έγγξαθν, ηψξα ην έρσ 

πάξεη. Δπξεπε λα ηα είρα πάξεη;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη .. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε αλεθηέιεζην ππφινηπν ζηε Καιαθάζα 

ζε έξγα 300.000 .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Πε πνηα ζειίδα είλαη απηφ θ.Γήκαξρε λα ην δνχκε θαη εκείο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ μέξσ ηψξα. Γε θαίλεηαη, είλαη αιινχ απηφ, είλαη αιινχ 

απηφ. Λαη .. Ρν 300 .. Δπνκέλσο, θηάλεηε θνληά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφζεμε απηφ πνπ είπεο, έηζη; Θα ην θάλσ θαη εγψ ζηελ πνξεία 

ηφηε. Ν,ηη δίλεηο παίξλεηο, φ,ηη δίλεηο παίξλεηο ζ' απηή ηε δσή, πξφζεμε ην.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπίζεο θ.Γήκαξρε ππαξρεη θαη ην πξφγξακκα ΘΖΠΔΑΠ κε ππφινηπα 

γηα ηε Καιαθάζα. Παο ελεκεξψλσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο θ.Ιίηζα είκαζηε θνληά ζ' απηά πνπ παξαιάβακε θαη ζ' 

απηά πνπ ρξσζηάηε, θνληά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη κείνλ πάλησο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Δίκαζηε θνληά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Α κπξάβν, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά φρη θάηη ην ηδηαίηεξν, έηζη; Θαη δεχηεξν, απηφ πνπ ιέηε, ηηο 

βεβαησκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρεηε, απηέο νη βεβαησκέλεο απαηηήζεηο πξψηα απ' 

φια πξέπεη λα ηηο εηζπξάμνπκε. Γεχηεξνλ, έλα πνζνζηφ απ' απηέο ηνπ '9 θαη 

ηνπ '10 είλαη επηζθαιείο απ' φηη γλσξίδεηε, δελ ηηο εηζπξάηηεηο φιεο. Καθάξη λα 

ηηο εηζπξάηηακε φιεο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δάλ δείηε ηε Καιαθάζα, γηα ηα παιαηά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζησ, έζησ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνζέμηε ην ιίγν, 9.000 έρεη κφλν απφ ηα παιαηά. Γελ είλαη έηζη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθήζηε κε λα ηειεηψζσ. Θχξηε Ξξφεδξε, πξνζηάηεςε κε. Λα 

απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη βεβαησκέλεο απαηηήζεηο θαη εηδηθά πξηλ 2 ρξφληα δελ είλαη 

ζίγνπξν φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη δεχηεξνλ, εάλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γήκαξρε, εδψ ηψξα ξσηάκε ή είκαζηε ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ξσηάεη. Λα κελ ηνπ απαληήζνπκε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κα ζπγλψκε, έηζη δε ζα ηειεηψζνπκε πνηέ φκσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεηε δίθην, έρεηε δίθην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γειαδή, εγψ πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ αιιά φκσο έηζη φπσο 

ην πάηε δε ζα ηειεηψζνπκε πνηέ θαη δελ έρνπκε Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην 

Καιαθάζαο εδψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πσζηφ, ζσζηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απαληψ απηφ θαη ηειεηψλσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη ζήκεξα θνπβέληα γηα λα θάηζνπκε λα βξνχκε ηελ εηθφλα 

ηνπ θαζελφο καο ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηζη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νχηε γηα λα θάλνπκε παηρλίδη εληππψζεσλ. Γηα ηε Καιαθάζα, ην 

Ππθάκελν, ηνλ Υξσπφ θαη ηνλ Θάιακν. Πήκεξα έρνπκε κηα γεληθή ελεκέξσζε 

θαη κε ζπγρσξείο γηα ηε δηαθνπή θαη φπνηνο ζέιεη, ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα πνχκε κε ιεπηνκέξεηα ζην ηη είλαη ν θαζέλαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε έλα ιεπηφ ηειεηψλσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα θάλνπκε εδψ πέξα 70 ψξεο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ απαληάσ άιιε θνξά, έρεηο δίθην, ζε ηέηνηνπ είδνπο 

εξσηήζεηο, γηαηί μεθεχγνπκε θαη δε ζα ηειεηψζνπκε πνηέ θαη νη βεβαησκέλεο 

απαηηήζεηο ηεο Καιαθάζαο ή θαη θάζε Θνηλφηεηαο δπζηπρψο είλαη 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Ρν 95% ησλ εηζπξάμεσλ ζαο είλαη απφ ην λεξφ. 

Δηζη δελ είλαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 90% ιέσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκαο είλαη θαη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ηα νπνία έρεη επηβάιιεη ε 

Καιαθάζα ζηελ ΔΓΑΞ, ηα εηζπξάηηεη θαη κάιηζηα ζηα δηθαζηήξηα εθθξεκεί 

ηέιε απφ ηελ Αηηηθή Νδφ ηα νπνία θαη απηά ζα ηα εηζπξάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά δελ κπνξνχλ λα πάλε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ είλαη ν 

θχξηνο φγθνο ησλ εηζπξάμεσλ ζε άιιν έξγν, εθηφο απφ ην λεξφ παξαδείγκαηνο 

ράξε, πνπ εηζπξάηηνπκε. Ξξέπεη λα πάλε ζηελ χδξεπζε. Γελ κπνξψ λα ηα πάσ 

πνπζελά αιινχ. Αξα είλαη ελ κέξεη επηζθαιή θαη ελ δεχηεξα πνιχ 

εμεηδηθεπκέλα απηά, νη βεβαησκέλεο απαηηήζεηο, γηα λα πάλε εθεί πνπ ρξεηάδεηαη 

ν Γήκνο. Ξξέπεη λα πάλε αθξηβψο ηα αληαπνδνηηθά απφ εθεί πνπ ηα πήξεο. Ρα 

μέξεηο απηά, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκεξψλσ ην Πψκα φηη ζα θάλεη κηα πεξαηηέξσ επεμήγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ν 

θ.Ρζνπθαιάο θαη ζηε ζπλέρεηα νη θχξηνη ζπλάδειθνη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο 

πιένλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δψζεη απαληήζεηο ν θ.Ρζνπθαιάο πηζηεχσ ζε φια. Πηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζα έρνπλ ηηο πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. Νξίζηε θ.Ρζνπθαιά, 

έρεηε ην ιφγν. 
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(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζνπθαιά ζπλερίζηε. Θπξία Πηεξγίνπ, ηα ίδηα λνχκεξα 

είλαη, ηα ίδηα, ζπλνπηηθφο είλαη ν πίλαθαο. Θα ζαο εμεγήζεη, ζα ζαο εμεγήζεη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέισ δηεπθξίληζε, κε ζπγρσξείηε, πνπ δε κνπ δίλεηε ην ιφγν, 

αθνχκε ηφζε ψξα δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο άζρεηεο θαη επί ηνπ ζέκαηνο, πνπ 

είλαη ην νηθνλνκηθφ δήηεκα, δε καο αθήλεηε λα κηιήζνπκε θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη έρσ θαη έλαλ ιφγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ζα έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δρσ θαη έλαλ ιφγν ζαλ - ιφγσ επαγγέικαηνο λα δεηήζσ θάπνηεο 

δηεπθξηλίζεηο πεξηζζφηεξεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γλσζηφ απηφ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, θνηηάμηε, φηαλ αξρίζεη ν θ.Ρζνπθαιάο λα καο ιέεη αλαιπηηθά, 

θαιφ ζα είλαη λα καο πεη θαη απηφ πνπ ζέισ θαη εγψ λα ξσηήζσ.    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, πείηε ην. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη γη' απηφ επηκέλσ. Ινηπφλ, γίλεηαη κηα απνηίκεζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο νπνίαο ε κηα εξψηεζε κνπ είλαη, ε αμία θηήζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηα αθίλεηα πνηα είλαη; Απηή πνπ κεηαθέξεηε. Δρνπλε γίλεη απνζβέζεηο; 

Κεηαθέξεηε ππφινηπα απν ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

πξνεγνπκέλσλ κε ηηο απνζβέζεηο ζαλ αλαπφζβεζηε αμία ή κεηαθέξεηε ηελ 

αξρηθή αμία ζχκθσλα κε ηελ αληηθεηκεληθή; Κε ηη απνηίκεζε θάλεηε;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λα απαληήζσ ηψξα;  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, κεηά, δε ζέισ ηψξα. Δλα είλαη απηφ. Δ εληάμεη, απηφ ηζρχεη 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ αλ έρνπλ γίλεη απνζβέζεηο θαη φζνλ αθνξά ηα αθίλεηα αλ 

είλαη κε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ή αλ είλαη βάζεη εγγξαθψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηα 
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βηβιία. Δλα δήηεκα απηφ. Δλα άιιν δήηεκα, καο έρεηε κνηξάζεη κηα δεχηεξε 

ζπλνπηηθή θαηάζηαζε, απηή πνπ πήξακε ζήκεξα ζηα ρέξηα καο, πνπ ζε ζρέζε 

κε απηή πνπ αλαθέξεη ε έθζεζε έρεη δηαθνξέο. Ινηπφλ, ζα ζέιακε θαη εγψ έρσ 

εληνπίζεη πνπ είλαη νη δηαθνξέο, είλαη θαη ζην παζεηηθφ, ζην θεθάιαην, ζηα ίδηα 

θεθάιαηα, θαη είλαη θαη ζην ελεξγεηηθφ, έρεη έλα ζηα πάγηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθξηβψο, απηφ ζέισ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζνπθαιά, δψζηε ηηο απαληήζεηο, θάληε ηελ ηειηθή ζαο 

εηζήγεζε. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ξξψηνλ, λα ζαο απαληήζσ γηα ηα πάγηα πνπ ξσηήζαηε πξψηα. 

Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γηα ηηο αγσγέο είραηε ξσηήζεη θάηη αλ ζπκάκαη θαιά θαη γηα ηηο 

ζπκκεηνρέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ρζνπθαιά. Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, παξαθαιψ. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ινηπφλ, ζέιεηε λα απαληήζσ ζε ζαο πξψηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ρζνπθαιά θαη δψζηε φπνηεο απαληήζεηο θξίλεηε 

ζθφπηκα. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Υξαία. Ινηπφλ, αο μεθηλήζσ πξψηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νια, ζα ηα απαληήζνπκε φια. Λα μεθηλήζσ απφ ηελ θπξία 

πξψηα πνπ ξψηεζε ηψξα, ην ηερληθφ θνκκάηη, είλαη θαζαξά ηερληθά απηά πνπ 

ξψηεζε. Ινηπφλ, πξψηνλ, ε αθίλεηε πεξηνπζία φζνλ αθνξά ηα αθίλεηα, ηα 

νηθφπεδα θαη ηα θηήξηα, θαηά ηελ πξψηε απνγξαθή πνπ έγηλε ην 2004 θαηά 
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ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ, είραλ απνγξαθεί ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπο 

αμία. Απφ εθεί θαη πέξα παξαθνινπζνχληαη φιεο νη πξνζζήθεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ αθνχγεηαη ν νκηιεηήο. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Απηά φζνλ αθνξά ηνπο 3 Γήκνπο, ηνπο 3 πξψελ Γήκνπο, ν 

Υξσπίσλ, Θαιάκνπ θαη Απιψλα πνπ είραλ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. Δθηνηε 

ηξέμαλε νη απνζβέζεηο θαη νη αμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ είλαη θαηφπηλ 

απνζβέζεσλ. Γξάθνπκε θαη κηα παξαηήξεζε κέζα γηαηί θάπνηεο απνζβέζεηο 

ππνινγίζηεθαλ εμσινγηζηηθά γηαηί δελ είρε νινθιεξσζεί ην θιείζηκν ηεο 

ρξήζεο αθφκα. Ππλεπψο θξαηάκε θαη δηαηεξνχκε κηα επηθχιαμε γηα 

κηθξνδηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ φηαλ γίλεη ε ηειηθή, ην ηειηθφ 

θιείζηκν θαη ε ζπκθσλία ησλ Γήκσλ κε δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. Γεχηεξνλ, 

φζνλ αθνξά ηηο Θνηλφηεηεο, επεηδή δελ ηεξνχζαλ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ε 

απνγξαθή ηνπο, ε πεξηνπζία ηνπο, ηα νηθφπεδα θαη ηα θηήξηα δελ είραλ 

απνγξαθεί πνηέ. Θαλνληθά ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ βηβιίν, 

πεξηνπζηνιφγην ην νπνίν είλαη θαη ζεσξεκέλν. Απηφ δελ ππήξρε θαη ε 

δηαδηθαζία λα απνγξαθνχλ, απαληάσ θαη ζην εξψηεκα απηφ, γηαηί ήηαλε θαη 

κέξνο ηνπ εξσηήκαηνο, ε δηαδηθαζία λα παο ζε πνζεθνθπιαθείν θαη λα 

αλαδεηήζεηο φια ηελ αθίλεηε πεξηνπζία δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη 

ζε 1, 2 ή 3 κήλεο. Απαηηεί παξαπάλσ ρξφλν θαη εμ φζσλ γλσξίδσ, ήδε έρεη 

δνζεί ζε δηθεγφξν θαη ζε ζπκβνιαηνγξάθν απηή ε εξγαζία, γηα λα νινθιεξσζεί 

απηφ πνπ αθνξά ηηο δχν πξψηεο παξαηεξήζεηο καο. Παο θάιπςα; Α ην άιιν, 

φζνλ αθνξά φηη είλαη δηαθνξεηηθά, απηφ εδψ πνπ βιέπεηε είλαη δηθή καο 

έθζεζε, ησλ Νξθσηψλ, ην άιιν, ε απνγξαθή είλαη απηφ πνπ έρεη ζπληάμεη ε 

Δπηηξνπή Απνγξαθήο θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ κφλε 

δηαθνξά πνπ έρεη, είλαη φζνλ αθνξά ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο. Δκείο ηη θάλακε; 

Ξνζνηηθνπνηηήζακε ζηνλ Ηζνινγηζκφ απηφ πνπ γξάθνπκε ζαλ παξαηήξεζε, 

"Δπηζθαιείο απαηηήζεηο". Ππλεπψο, νη απαηηήζεηο είλαη κεησκέλεο θαηά 
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4.000.000 ζε απηφ εδψ, κε ηζφπνζε κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε ζρέζε κε 

απηφ πνπ έρεη παξνπζηάζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Αλ ήηαλε κέζα ζε απηφ, δε 

ζα είρα ιφγν γηα παξαηήξεζε. Θαηαιάβαηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ έρεη δηαθνξέο άιιεο. Αλ ζέιεηε, λα ην δνχκε έλαλ έλαλ 

ινγαξηαζκφ. Δίλαη .. Ξαξαθάησ λα απαληήζσ ζηα άιια εξσηήκαηα.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα θάλσ θαη εγψ έλα εξψηεκα; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λα απαληήζσ, λα ηειεηψζσ ηελ πξψηε ζεηξά, γηα λα κελ 

κπιέμνπκε πνιιά, έηζη; Νζνλ αθνξά ηηο επηζηνιέο. Γελ έρνπκε ιάβεη επηζηνιέο 

απ' φινπο ηνπο δηθεγφξνπο. Απηφ θαλνληθά ηη πξέπεη λα γίλεη. Νινη νη δηθεγφξνη 

πνπ είραλε ζέκαηα ησλ Γήκσλ, ησλ πξψελ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη 

ρεηξίδνληαλ ππνζέζεηο, αγσγέο ηξίησλ θαηά ηνπ Γήκνπ, ζα έπξεπε λα καο 

δψζνπλ κηα επηζηνιή πνπ λα ιέλε θαη ην πνζφ ηεο αγσγήο θαη ηη εθηίκεζε 

θάλνπλ νη ίδηνη, γηα λα κπνξέζεη εδψ ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα απνθαζίζεη πνην 

είλαη ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο. Απηφ αθνξά θαη ηελ παξαηήξεζε καο Λν. 5.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο. Πηείιακε επηζηνιή ζαλ .. θαη ηειέθσλν ηνπο 

πήξακε θαη ηνπο ελνριήζακε πέληε θνξέο, μέξσ εγψ. Ινηπφλ, δε ζπκάκαη αλ 

έρσ μεράζεη θάηη απφ ηα πξψηα εξσηήκαηα. Θέιεηε λα ζαο παξνπζηάζσ ιίγν 

απηφ εδσ ην θείκελν λα δψζσ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρηο εξσηήζεηο. Ξαξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, απηή ε εξψηεζε πνπ ζα ήζεια λα θάλσ 

ηειηθά ζηνλ αγαπεηφ θ.Ρζνπθαιά είλαη ε εμήο, εγψ πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη 
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απφ ηα νηθνλνκηθά δελ είκαη ηδηαίηεξα ζρεηηθφο παξφιν Νηθνλφκνπ θαη γη' απηφλ 

ην ιφγν πάληα απνθεχγσ λα παίξλσ, λα κπιέθνκαη κε ηηο ζπλαιιαγέο θαη κε ηα 

ρξήκαηα. Δίκαη, ζα ήκνπλ ν ρεηξφηεξνο πηζηεχσ πνπξγφο Νηθνλνκίαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δηαηειέζεη, αλ πνηέ. Νκσο παξά ηαχηα, εγψ ζέισ λα θάλσ κηα 

εξψηεζε πξηλ θάλσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ παξφιν πνπ έρσ πάξεη ηειεπηαία 

ζηηγκή απηή ηε ζπλνπηηθή ιίζηα. Θχξηε Ρζνπθαιά, εζείο σο επηκχζηνλ απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έγηλε, κπνξείηε λα καο πείηε κε πνιχ ζπλνπηηθφ ηξφπν, 

απφ ηνπο 9 ΝΡΑ βιέπεηε θάπνπ ππάξρεη πξφβιεκα; Δλα εξψηεκα. Θαη 

δεχηεξνλ, απηφ πνπ παξαιακβάεη ν λένο Γήκνο Υξσπνχ είλαη βηψζηκν; Γειαδή 

παξαιακβάλεη θάηη; Ξαξαιακβάλεη ζπληξίκκηα, παξαιακβάλεη, ε εηθφλα πνπ 

έρεη δειαδή, γεληθά, δε ζέισ λα κνπ κπείηε ζε ιεπηνκέξεηεο, ζα ηηο 

εμεηάζνπκε, αιιά ε αίζζεζε ζαο, ε εηθφλα ζαο σο αξκφδηνο, σο εηδηθφο, σο 

άλζξσπνο ν νπνίνο έρεη θάλεη απηφ ηνλ έιεγρν, πξέπεη λα ζηαζψ εγψ σο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζε Διεγθηηθφ Νξγαλν ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηεο δηθηάο 

ζαο εξγαζίαο. Γειαδή, ε δηθηά ζαο εξγαζία ζα κε βνεζήζεη λα θάλσ ηνλ 

έιεγρν, φρη σο αληηπνιίηεπζε, σο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. Ξξέπεη λα ζηαζψ 

θάπνπ ηδηαίηεξα; Απηά είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ βάδσ εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ρζνπθαιά. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θαη' αξρήλ, ε πξψηε ζαο εξψηεζε ήηαλε αλ ζε θάπνηνλ, ζε 

θάπνηνπο απφ ηνπο 3 Γήκνπο ή θαη ηηο 6 Θνηλφηεηεο ππήξρε θάπνην πξφβιεκα. 

Ρη ελλνείηε κε ην πξφβιεκα;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θνηηάρηε λα δείηε, είλαη γεγνλφο ηψξα - πσο ζα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ πξνβιήκαηνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, ην πξφβιεκα, θνηηάρηε λα δείηε, πηζηεχσ φηη ε 

Δπηηξνπή ζαο δελ κπήθε ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ελεξγεηψλ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη. Αξα ινηπφλ, αθνχ δελ κπαίλνπκε ζ' απηφ πνπ είλαη κηα 

άιιε ππφζεζε, απηφ πνπ είδαηε ζαλ εηθφλα νηθνλνκηθή ησλ Θνηλνηήησλ θαη 

ησλ Γήκσλ πνπ εμεηάζαηε, δείρλνπλε εχξσζηεο Θνηλφηεηεο θαη Γήκνπο; 

Δρνπκε ειαηησκαηηθέο ΝΡΑ; Δρνπκε  ειιείκκαηα;                  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: πάξρνπλ καχξεο ηξχπεο; Απηά. Πε κηα γεληθή εηθφλα 

δειαδή. Ζ αίζζεζε πνπ έρεηε λα καο δψζεηε θαη ηα άιια κπαίλνπκε ζε 

ιεπηνκέξεηεο.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Αξα, αλ θαηάιαβα θαιά, ην πξψην θαη ην δεχηεξν εξψηεκα.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αιιά .. ζαλ εηδηθφο. Ρψξα εδψ ηα έρεηε ηζνζθειηζκέλα. 

Απηφ, άκα δσ ην ραξηί πνπ - ηελ πξψηε εηθφλα πνπ κνπ δίλεηε, είλαη φηη φια 

θαιά πάλε. Δζείο φκσο πσο ηα έρεηε δεη θάλνληαο ελδειερή πηζηεχσ έξεπλα. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λα ζαο απαληήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απαληήζηε θ.Ρζνπθαιά. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θαη' αξρήλ ε εξγαζία καο ήηαλ ζπγθεθξηκέλε, λα 

απνηππψζνπκε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία, ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ππλεπψο, πξνο ηα πίζσ δελ πήγακε, 

νχηε δηεπξεπλήζακε απφ πνπ πξνέξρνληαη απηά. Νπφηε φζνλ αθνξά καχξεο 

ηξχπεο θιπ., δελ ήηαλ ε αξκνδηφηεηα καο. Απηφ πνπ κπνξψ λα ζαο πσ είλαη, 

θαη φρη ιφγσ ην φηη έθαλα απηή ηε δνπιεηά, γηαηί είλαη πάιη εθηφο 

αξκνδηφηεηαο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο κνπ σο ινγηζηή θαη νηθνλνκνιφγνπ, λα 

θξίλσ, κε ξσηάηε λα θξίλσ απηή ηελ νηθνλνκηθή ζέζε πνπ βιέπσ θαηά πφζν 

είλαη βηψζηκε. Παο απαληψ ινηπφλ, θνηηάκε - πάιη ζαο ιέσ είλαη εθηφο 

αξκνδηφηεηαο, κε ξσηάηε ηψξα επεηδή παξεπξίζθνκαη εδψ, έηπρε λα βξίζθνκαη 

εδψ. Θα κπνξνχζα λα είκαη θαη απ' έμσ θαη λα κε ξσηήζεηε, έηζη; Κ' απηήλ ηελ 
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έλλνηα. Θα θξίλσ ηα λνχκεξα θαη εγψ πνπ βιέπσ θαη απφ εθεί θαη πέξα, απηά 

παξνπζηάδνπκε ζήκεξα θαη απηά κπνξεί λα θξίλεη ν θαζέλαο. Ζηαλ ε ίδηα 

απάληεζε πνπ έδσζα πξηλ θαη ζηνλ θ.Ιίηζα, πνπ κε ξψηεζε γηα ηε Καιαθάζα. 

Γηα λα δνχκε θαηά πφζν είλαη βηψζηκν θαη .. κηιάκε πιένλ γηα ην θεθάιαην 

θίλεζεο. Γειαδή, ηη ξεπζηά δηαζέζηκα θαη ηη απαηηήζεηο έρσ κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία θαη ηη ρξσζηάσ απηή ηελ εκεξνκελία. Ππλεπψο, απηφ πνπ βιέπσ 

εγψ είλαη φηη έρνπκε ζπλνιηθά -ζηε ζει., ζα ην δείηε απηφ ζηε ζει. 5, 5 θαη 6 

ζα αλαθεξζνχκε, ππάξρνπλ θαη' αξρήλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο 43 εθαη. 

επξψ αλ δείηε, πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απηά είλαη ε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, 

έηζη; Απηά δελ απνηεινχλ δηαζέζηκα. Νπφηε αληηιακβάλεζηε φηη δελ έρνπλ 

θάπνηα ξεπζηνπνηήζηκε αμία απηά. Απιά έρνπλε κηα αμία πεξηνπζίαο. Ρψξα, 

φζνλ αθνξά ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ζα δείηε φηη ζπλνιηθά, ζπλνιηθά 

αθνχ ιάβνπκε ππ' φςε θαη ηελ πξφβιεςε πνπ έρνπκε θάλεη εκείο ζαλ 

εθηίκεζε, ηα 4 εθαη., φηη αθνξνχλ απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

εηζπξαρζνχλ, βιέπνπκε νηη είλαη, αλέξρεηαη ζε 11 εθαη. επξψ, 11.800.000 

πεξίπνπ, θνληά ζηα 12 δειαδή.  

 Αλ πάκε ηψξα πίζσ, ζα δνχκε φηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δίλαη ην ζχλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, πάλσ απφ ην 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. Θαη' αξρήλ λα μέξεηε νη Ηζνινγηζκνί πάληα 

ηζνζθειίδνληαη, έηζη; Γελ ππάξρνπλε Ηζνινγηζκνί πνπ δελ ηζνζθειίδνληαη. 

11.812. Αλ πάκε πίζσ ηψξα λα δνπκε ζην ζθέινο βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, λα ζαο ηα εμεγήζσ απηά. Καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο είλαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θπξίσο, απ' φηη βιέπσ εδψ, 

2.083.000, ηα νπνία δελ είλαη θαηαβιεηέεο κέζα ζηελ επφκελε ρξνληά. Θα 

θαηαβιεζνχλ κέζα ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ησλ επφκελσλ εηψλ. Δρσ θάπνπ 

εδψ έλαλ ηνθνρξεσιπηηθφ πίλαθα πνπ θαίλνληαη θαη έρσ θαη Νηθνλνκηθή Γ/λζε 
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εδψ αλ ην αλαδεηήζεηε, λα ζαο πνχλε ε απνπιεξσκή απηψλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πσο γίλεηαη κέζα ζηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ. Νζνλ αθνξά 

ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, απηέο ζεσξεηηθά είλαη θαηαβιεηέεο φιεο 

κέζα ζην 2011. Νη βξαρππξφζεζκεο ινηπφλ ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε 

9.500.000. Αλ αθαηξέζνπκε θαη ηηο ππνρξεψζεηο 2.100.000 πνπ είλαη νη 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξέσζεηο, αλέξρνληαη ζε 11.500. Ππλεπψο, ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ζπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζρεδφλ ηζνζθειίδνληαη. Απηφ πνπ ζα έιεγα ινηπφλ είλαη φηη ε 

νηθνλνκηθή ζέζε είλαη - δε ζα ηελ έιεγα νχηε θαιή, νχηε θαθή, ζα ηελ έιεγα 

ηζνξξνπεκέλε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Αθξηβψο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηειεηψλνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη, λα κπνχκε ζην θπξίσο ζέκα.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θαη ζα ηελ ςεθίζεη. Ινηπφλ, θ.Ιίηζα έρεηε ην ιφγν γηα 

ηελ πξψηε ζαο ηνπνζέηεζε.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γηα ηηο απαηηήζεηο ηηο επηζθαιείο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δε βνεζάηε ηε δηαδηθαζία; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Απάληεζα πξηλ θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ θξίλσ απφ ηελ πξνζνρή πνπ δψζαηε ζηελ απάληεζε ηνπ 

εηδηθνχ, πξάγκαηη ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θάπνηα - ζαο απάληεζα πξηλ ζε θάπνηα ζέκαηα. Ζζαζηαλ έμσ.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ηε ΓΔΑΓΝ ζα απαληήζεηε; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ζ ΓΔΑΓΝ, λα ζαο πσ ακέζσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηξφπνο απηφο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλείηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ηελ ΘΔΞΑ .. ; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρη αθξηβψο ζέιεηε γηα ηελ ΘΔΞΑ; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Κηζφ ιεπηάθη, κηζφ ιεπηάθη λα ζαο ηα εμεγήζσ. Ξεγαίλεηε ζηε 

ζει. 9, ζει. 9. Απηφ πνπ έρεη γίλεη θαη είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θάλεη, 

είλαη λα απνγξάςεη φιεο ηηο ζπκκεηνρέο πνπ είραλ νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο νη 

επηκέξνπο θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε απηή ηε ζειίδα, ζηελ 9. Δίλαη ην 

ΑΡΡΗΘΝ ΑΔΟΗΝ, ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο Γήκνπ Υξσπίσλ. Δδψ 

θαίλνληαη ηα πνζά πνπ έρνπλ δνζεί ζην παξειζφλ γη' απηέο ηηο Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο. Απηφ ππάξρεη ινηπφλ ζαλ απνγξαθή. Ρψξα αλ κε ξσηήζεηε ηη 

γίλεηαη εθεί κέζα, ηδέα δελ έρσ, δελ μέξσ. Γελ είλαη ε δνπιεηά καο απηή. Ξέζηε 

κνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. Κπνξεί λα κελ έγηλα θαηαλνεηφο. Δγψ δεηάσ 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δγψ κέζα ζ' απηφ ην CD πνπ πήξα, είδα θάπνηα πνζά 

πνπ αθνξνχλ ρξσζηνχκελα ηεο Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ πξνο ηελ ΘΔΞ 

Καξθνπνχινπ θαη ιέσ ην εμήο ηψξα, κέζα ζ' απηά ηα ρξήκαηα πνπ καο 

αλαθέξεηε ζαλ κείνλ εζείο, ππάξρνπλ θαη άιια ηέηνηα παξαδείγκαηα, ζα ηα 

αλαιχζεη φια ν θ.Ονχζζεο γηαηί είλαη ν αξκφδηνο απφ ηελ παξάηαμε καο, εγψ 

ρνλδξηθά ζα πσ δχν, ηξία πξάγκαηα, έλα ζπγθεθξηκέλν πνπ εληφπηζα εγψ 

ήηαλε ρξήκαηα πνπ ρξσζηάεη ζεσξεηηθά ε Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ απφ ην 4, 

απφ ην 5, απφ ην 6, απφ ην 7, δε ζπκάκαη αθξηβψο, λα δσ θαη ηνπο πίλαθεο λα 

ζαο πσ, πξνο ηελ Θνηλνηηθή ηεο Δπηρείξεζε. Θαη ιέσ ην εμήο, λα ρξσζηάεη ε 

Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ 150.000 επξψ, πεξίπνπ, 130, πξνο ηελ Θνηλνηηθή 
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Δπηρεηξηζε ε νπνία δελ ππαξρεη ζήκεξα, απηά ηα ρξήκαηα ινηπφλ πσο 

παξνπζηάδεηε εζείο φηη ηα ρξσζηάεη, είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ; Θα ήζεια λα 

κε ελεκεξψζεηε. Νπσο, εάλ ρξσζηάεη θάηη ε Θνηλνηηθή Δπηρείξεζε 

Καξθνπνχινπ, παξαδείγκαηνο ράξε, ην ζεκαληηθφηεξν απ' φια, ζην Πχλδεζκν 

ηεο Καπξνζνπβάιαο παξνπζηάδεηαη φηη φ,ηη ρξσζηάκε φινη εκείο πξνο ην 

Πχλδεζκν Καπξνζνπβάιαο είλαη θαη ππνρξέσζε ηνπ Ππλδέζκνπ πξνο ηελ 

ΔΓΑΞ. Ξνηνο ην ιέεη απηφ; Ρν ιέεη θάπνπ απηφ; Ξνπ ην πήξαηε απηφ; Θαη 

ήζεια λα ήμεξα απηφ απφ πνπ πξνθχπηεη.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ είλαη ηειείσο απαξάδεθην, είλαη κηα θφθθηλε γξακκή, ππάξρνπλ 

άλζξσπνη εδψ πέξα νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί ρξφληα κε ηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, δελ κπνξεί λα πάξεη πνηέ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα εγθξίλεη 

έλα ηέηνην πξάγκα. Αιιά ζέισ λα κνπ αλαιχζεηε εζείο ηη ρξσζηάεη ε 

Καπξνζνπβάια ζηελ ΔΓΑΞ ή ζε ηξίηνπο; Πε ηξίηνπο ην θαηαιαβαίλσ, λα 

ρξσζηάεη ζε έλαλ πξνκεζεπηή, λα ρξσζηάεη ζε έλαλ εξγάηε, λα ρξσζηάεη ζην 

ΗΘΑ, αιιά πξνο ηελ ΔΓΑΞ δελ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

ζα ην πσ ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ. Θέισ φκσο λα κε ελεκεξψζεηε. Νπσο θαη γηα 

ηε ΓΔΑΓΝ, ήκαζηαλ εδψ ζην ηειεπηαίν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, είδακε ηη είρε 

γίλεη θαη μαθληθά ΓΔΑΓΝ δελ ππαξρεη πνπζελά. Παο παξαθαιψ πνιχ λα καο 

ελεκεξψζεηε. Δίδα θαη πνζφ, είδα θαη πνζφ, γχξσ ζηηο 150.000, φηη ρξσζηάεη ν 

Γήκνο Υξσπνχ ζηε ΓΔΑΓΝ. Ρη αθξηβψο είλαη απηφ θαη πσο ζα πιεξσζεί; Θαη ηα 

600.000 πνπ πήξε απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ζκνπλ εδψ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνπ ηα έρεηε δεη φια απηά θ.Ιίηζα; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν CD πνπ πήξε απφ ηνπο καχξνπο. Απηφ ιέσ θαη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, γηα επλφεηνπο ιφγνπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, κελ απαληάηε ηψξα, αο πξνρσξήζεη ηε δηαδηθαζία 

θαη ζα δνχκε, ζα πάξεη ηελ απάληεζε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ινηπφλ έθαλα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. Ρα άιια ηα 

ηερληθά ζέκαηα πνπ ξψηεζε ε θα Πηεξγίνπ δελ κπνξψ θαιά θαιά λα ηα 

θαηαιάβσ. Απηφ φκσο πνπ κπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ θαιά θαη δελ έρεη θαη 

νπζία, δειαδή απνζβέζεηο κεραλεκάησλ, θηηξίσλ, δηάθνξα ηέηνηα πξάγκαηα, 

δελ είκαζηε ΑΔ εδψ γηα λα πάκε λα πάξνπκε δάλεην, λα δείμνπκε φηη έρνπκε 

κεγάιν πεξηζψξην θαη φγθν θ.Ξξφεδξε. Ινηπφλ, απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη εκέλα 

λα κάζσ είλαη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, είλαη πσο δείρλνπκε, ηα έρεη αλαιπηηθά 

ν θ.Ονχζζεο λα ζαο ηα πεη, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ εγψ πσο ε Καιαθάζα έρεη 

2.500 ζηελ Δπηηξνπε Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Καιαθάζαο θαη άιια 2 ζηνπ 

Κειεζίνπ. Αθνχ δελ ππάξρνπλ πηα απηέο νη Δπηηξνπέο; Απηέο ηηο 5.000 

δείρλεηε φηη ε Καιαθάζα ηηο ρξσζηάεη. Γελ ηηο ρξσζηάεη. Ρν ίδην ζπκβαίλεη 

ζηνλ Θάιακν, ην ίδην ζπκβαίλεη ζην Καξθφπνπιν, ην ίδην ζπκβαίλεη παληνχ. 

Ινηπφλ, επεηδή εκείο ζηαζήθακε θαη δηαβάζακε απηά πνπ πήξακε, κε ηνλ 

φπνηνλ ηξφπν ηα πήξακε θαη δψζακε πξνζνρή θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είπα εγψ ην αληίζεην. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. θαη γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ αλ ζέιεηε, παξαθαιψ πνιχ λα κνπ 

απαληήζεηε. ΘΔΞΑ, Πχλδεζκν Καπξνζνπβάιαο, ΓΔΑΓΝ. Γελ είλαη θάηη λα 

απνινγεζείηε εζείο αιιά πξέπεη λα ελεκεξσζνχκε. Γηαηί λα κε γλσξίδνπκε 

ινηπφλ, λα θαηαιάβνπλε ιίγν φινη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη φηη ππάξρνπλ θάπνηα 

πνζά πνπ δελ ππάξρνπλ εδψ κέζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ιίηζα. Θχξηε Θηνχζε, θάληε θαη εζείο ηελ 

εξψηεζε ζαο γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Ονχζζε, θάληε ηελ εξψηεζε ζαο. Θχξηε Θηνχζε. 

Ξαξαθαιψ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζ εξψηεζε - ζπγλψκε Θψζηα, ε εξψηεζε πξνο ηνλ θ.Ρζνπθαιά..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη θιεηζηφ club ν Γήκνο, κπνξείηε λα .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζ εξψηεζε κνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θνηλνπνίεζε. Δ θαη ηη λα θάλεη ηψξα ην Ξξνεδξείν γηα ην 

CD; Γε δφζεθε απφ ην Ξξνεδξείν θ.Σαζηψηε, ηδέα δελ έρεη ην Ξξνεδξείν γη' 

απηφ ην νπνίν ιέγεηαη εδψ πέξα. Ξνπ ζέιεηε λα μέξσ, ληεληέθηηβ είκαη; Θχξηε 

Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα ήζεια λα θάλσ ζηνλ θ.Ρζνπθαιά κηα εξψηεζε. Θχξηε 

Ρζνπθαιά, φπσο - δελ μέξσ αλ αθνχζαηε πξνεγνπκέλσο, είκαη κέινο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξα έρσ δεη απηφλ ηνλ Ηζνινγηζκφ ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δζείο είραηε δηθφ ζαο άλζξσπν ζ' απηφ εδψ ην 

πξάγκα. Γειαδή ζπκκεηείραηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληαμεο απηνχ εδσ ηνπ 

πνλήκαηνο; Ν θχξηνο, δελ μέξσ ην φλνκα ηνπ, πνπ καο έδηλε εμεγήζεηο είλαη 

ζπλεξγάηεο ζαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ θ.Γηαλλφπνπιν ..; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δκείο ζπκκεηείρακε ζπκβνπιεπηηθά ζ' απηφ ην πξάγκα θαη 

θάλακε παξάιιεια θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο απνγξαθήο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ην κφλν πνπ .. ην κφλν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη ην εμήο, φηη 

απηφ έθπγε απφ καο ηελ Ξαξαζθεπή κε 7 επηθπιάμεηο θαη έξρεηαη ηελ Γεπηέξα, 

απηή είλαη ε δηαθνξά, κηαο κέξαο, κε 8 επηθπιάμεηο. Δίλαη ε επηπιένλ 

επηθχιαμε ε δηθηά ζαο; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη νη ίδηεο επηθπιάμεηο. Απιά ε κηα επηθχιαμε έρεη ζπάζεη ζε 2.  

ΘΗΝΠΖΠ: Δίλαη νη ίδηεο επηθπιάμεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πνπ αθνξά ηηο λνκηθέο δηεθδηθήζεηο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπραξηζηψ, ηα ππφινηπα ζα ηα πσ ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε εξψηεζε θ.Γηακαξέιν; Νξίζηε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γηα ηνλ θ.Ρζνπθαιά. Θχξηε Ρζνπθαιά, εδψ ζηελ Γ' θάζε 

απνγξαθήο αλαθέξεηαη ζην Α) φηη ε Γ' θάζε πεξηιακβάλεη ηηο πξψηεο χιεο, ηα 

αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηα ινηπά απνζέκαηα ηεο 

31.12.2010. Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο Γ1 ζην παξάξηεκα. Ν πίλαθαο Γ1 ζην 

παξάξηεκα έρεη θαηάζηαζε πξψησλ πιψλ, αλαισζίκσλ πιηθψλ, 

αληαιιαθηηθψλ, παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ κφλν απφ ην Γήκν 

Απιψλα, ηνλ πξψελ Γήκν Απιψλα. Νη άιινη Γήκνη δελ είραλ ηίπνηα; Θαη αθφκε 

έλα άιιν εξψηεκα, ν Γήκνο Υξσπνχ έρεη έζνδα θαη απφ ηελ παξαρψξεζε ζε 

ηξίηνπο ηεο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο. Ν αηγηαιφο θαη ε παξαιία 

απνηεινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ; Θαη αλ απηά θαηαγξάθνληαη 

θάπνπ. Αλ έρεη γίλεη δειαδή θαζνξηζκφο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Θχξηε Ρζνπθαιά έρεηε ην ιφγν, ψζηε 

λα δνζνχλε νη απαληήζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λαη, λαη, εθεί ζα πάσ πξψηα. Νζνλ αθνξά ηηο Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο, απηά ήηαλε ππνρξεψζεηο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηα βηβιία ησλ 

Θνηλνηήησλ θαη ησλ Γήκσλ. Δηζη; Αξα, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ππάξρνπλ 

αθφκα, δελ έρνπλε θαζαξηζηεί. Ππλεπψο ππαξρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο ηα εθεί 

θαη κε ηε ζεηξά ηνπο απηέο νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ρξσζηάλε θαη θάπνπ 

αιινχ. Γελ έρνπκε κπεη ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, ζα κπνπλ ζε εθθαζάξηζε. 

Γειαδή, κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα, απηφ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο είλαη λα 
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εθθαζαξηζηνχλ. Δλα απηφ. Νζνλ αθνξά ηε Καπξνζνπβάια έρνπκε πάξεη ην 

πξσηφθνιιν παξάδνζεο απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο Καπξνζνπβάιαο, ζπκάκαη θαη 

ηα λνχκεξα, αλ πάκε ζηε ζειίδα 6 ζα ην δνχκε, 6 θαη 7 πξέπεη λα είλαη. Ζ 

Καπξνζνπβάια ινηπφλ ηη είρε; Δίρε απαηηήζεηο απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Θνηλφηεηεο χςνπο 2.300.000 επξψ θαη αληίζηνηρα νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο 

ππνρξέσζε πξνο ηε Καπξνζνπβάια 2.300.000 επξψ. Δπίζεο ε Καπξνζνπβάια 

είρε ππνρξέσζε πξνο ηελ ΔΓΑΞ 2.916.000, ζχκθσλα κε απηά πνπ καο έδσζε 

ν ππεχζπλνο απφ ηε Καπξνζνπβάια. Θαη έρνπκε θαη ηα ηηκνιφγηα απφ ηελ 

ΔΓΑΞ. Δίλαη πνζά πνπ δηεθδηθεί ε ΔΓΑΞ θαη πξέπεη λα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ν ινγαξηαζκφο, αθξηβψο. Ρψξα, φζνλ αθνξά απηά, ην 

αλαθέξνπκε θηφιαο φηη είλαη, ακθηζβεηνχληαη απηέο νη ππνρξεψζεηο πξνο ηελ 

ΔΓΑΞ. Νπφηε ην αλαθέξνπκε θαη κέζα ζηελ έθζεζε εδψ. Ππλεπψο, θαηά ηελ 

ελνπνίεζε επεηδή φηαλ ελνπνηείηαη ε Καπξνζνπβάια κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Θνηλφηεηεο, απηή ε απαίηεζε θαη απηή ε ππνρξέσζε απαιείθνληαη, κεδελίδνπλ 

θαη ηη κέλεη ηειηθά; Κέλεη ε ππνρξέσζε πξνο ηελ ΔΓΑΞ. Ππλεπψο, ζηα .. 

βηβιία, ζηε .. απνγξαθή έρεη κείλεη κφλν ε ππνρξέσζε πξνο ηελ ΔΓΑΞ, ζπλ 

θάπνηα δηαζέζηκα πνπ έρεη ε Καπξνζνπβάια, 17.000 επξψ. Απηφ φζνλ αθνξά 

ηε Καπξνζνπβάια θαη ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Ρψξα, θάηη πνπ ξψηεζε ν 

θ.Γηακαξέινο, αλ ζπκάκαη θαιά. Πρεηηθά κε ηα απνζέκαηα, ν κφλνο πνπ είρε 

βηβιίν απνζήθεο θαη θαηάζηαζε απνγξαθήο, ήηαλ ν Γήκνο Απιψλα. Θαλέλαο 

άιινο δελ είρε. Ππλεπψο απηνί πνπ είραλ απνγξάθεθαλ θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηελ απνγξαθή. Νζνλ αθνξά ηνλ αηγηαιφ θαη ηηο παξαιίεο, δε ζπκάκαη απηήλ 

ηε ζηηγκή αλ απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή αλ πεξηιακβάλνληαη ζην 

κεηξψσ παγίσλ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, φρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Ρζνπθαιάο. Κηζφ ιεπηφ θ.Ζιηάζθν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ κφλν γη' απηφ, γηα ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία ..  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε; Λαη. Δρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν θ.Γηακαξέινο δελ ην μέξεη. Ν αηγηαιφο θαη ε παξαιία αλήθεη 

ζηελ Θηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ. Δίλαη παξαρσξεκέλνο πξνο ρξήζε 

ζηνπο ΝΡΑ θαη νη ΝΡΑ ηνπο επηλνηθηάδνπλ, ηνπο λνηθηάδνπλ καιινλ, ζηνπο 

ηδηψηεο θαη απν εθεί πξνθχπηεη απηφ ην έζνδν. Γελ είλαη δηθή καο ν αηγηαιφο θαη 

ε παξαιία. Αλήθεη ζηελ Θηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Πχκθσλνη, αιιά εκείο αθνχ ηνπο ελνηθηάδνπκε ζα πξέπεη λα 

μέξνπκε θαη ηη έρνπκε, ηη ελνηθηάδνπκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ βέβαηα, ην μέξνπκε. Ν θαζνξηζκφο .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δίλαη θαζνξηζκέλα απηά; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν θαζνξηζκφο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο έρεη γίλεη εδψ θαη 

ρξφληα.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, εληάμεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθηφο απφ ηελ ρεξζαία δψλε ιηκέλα, είλαη θαζνξηζκέλνο ν 

αηγηαιφο, θαζνξηζκέλνο. Μέξνπκε δειαδή ηη λνηθηάδνπκε, μέξνπκε ηη έρνπκε.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νθ, επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρνπνζέηεζε γηα ην ζπλδπαζκφ ζα θάλεη ν θ.Ονχζζεο. Δγψ ζα 

αζρνιεζψ κφλν κε έλα, δχν ζέκαηα. Ξξψηα ζα πσ φηη δελ κε θαιχςαηε φηη 

αθνξά ηε ΓΔΑΓΝ, ηελ ΘΔΞΑ Καξθνπνχινπ θαη φια απηά. Γεχηεξνλ, έρσ λα πσ 
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ην εμήο, 26 Φεβξνπαξίνπ 1988, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, ε Δηαηξεία 

δξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ε ΔΓΑΞ, κε Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ, Θνηλφηεηα 

Πθάιαο, Θαιάκνπ θαη Λέα Ξαιάηηα, ν Πχλδεζκνο δξεπζεο θαη αλαθέξεηαη θαη 

ε Καιαθάζα, Κήιεζη φηη ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ εθεί λεξφ. Ρν αληίηεκν 

100.000 δξρ., ην εηήζην απηφ κίζζσκα, αξγφηεξα ζπκπιήξσζε - δηφξζσζε 

ζχκβαζεο 16.2.1988 κεηαμχ ΔΓΑΞ, Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ, Πθάιαο 

Υξσπνχ, Θαιάκνπ, Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ηνπ Ππλδέζκνπ δξεπζεο 

Καπξνζνπβάιαο, ζα πιεξψλεηε ηε δαπάλε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα 

κεξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή .. λεξνχ ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ. 

Δγγξαθν ηεο ΔΓΑΞ, κηα ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνίαλ θαινχκεζα θαη εκείο λα 

γίλνπκε κέιε, 20.2.2009: Παο βεβαηψλνπκε φηη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο 

ηελ εηαηξεία είλαη 1.646 πιένλ πξνζαπμήζεσλ. Δλα σξαίν πξσί, ελψ είρε ιήμεη 

ε ζχκβαζε, ε ΔΓΑΞ απνθάζηζε λα ρξεψλεη κε ην θπβηθφ. Απηή ηελ απφθαζε 

ηελ πήξε κφλε ηεο. Δκείο πνηέ δελ ηελ πιεξψζακε ηελ ΔΓΑΞ κε ην θπβηθφ, 

πνηέ δελ απνδερζήθακε ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. Θαηαιαβαίλεηε πάξα πνιχ 

θαιά πνηα ήηαλε ε αηηηνινγία, φηη ην λεξφ είλαη δηθφ καο θχξηνη, δελ κπνξεί λα 

καο πνπιάηε ην δηθφ καο λεξφ. Θέισ λα ζαο πσ φηη ιίγνπο κήλεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ζιηάζθν, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί φπσο ζέιεη, έρεη ην 

ρξφλν ηνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ ηελ άδεηα ηνπ θ.Ζιηάζθνπ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείο .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ είλαη έλα αληηθείκελν ην νπνίν κπνξεί λα ην θέξνπκε ζε έλα 

Ππκβνχιην .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ ηελ άδεηα ηνπ θ.Ζιηάζθνπ; 
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(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη αληηθείκελν πξνο ζπδήηεζε ζήκεξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν βιέπσ θαη εγψ φηη είλαη εθηφο ζέκαηνο, δελ πεηξάδεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη αληηθείκελν πξνο ζπδήηεζε ζήκεξα απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πεηξάδεη, θξαηάσ ην ρξφλν ηνπ θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δε δηαθσλψ κ' απηφ πνπ ιέεη ν θ.Ιίηζαο, αιιά είλαη ζήκεξα 

ζέκα απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ ηψξα, αθήζηε λα 

νινθιεξψζεη ν θ.Ιίηζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δάλ εζείο θχξηνη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, δε βνεζάηε ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δάλ εζείο θχξηνη ζεσξείηε φηη 2.000.000 επξψ ζα πάξεηε 

εμνπζηνδφηεζε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζεσξνχκε ηίπνηα θ.Ιίηζα. Κε βάδεηε πξάγκαηα ζην ζηφκα καο 

πνπ δε γίλνληαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν ησξα, ηη είλαη απηφ πνπ γίλεηαη;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δε ζεσξνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηφ πνπ γίλεηαη ηψξα; Αθήζηε λα νινθιεξψζεη. Δρεηε 

ην ιφγν κεηά, ζα απαληήζεηε αλ ρξεηαζηεί. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αθήλεηε θ.Ξξφεδξε λα ιεγνληαη πξάγκαηα εθηφο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη θνπξαδφκαζηε θαη δεκηνπξγνχληαη θαη εληππψζεηο ιαλζαζκέλεο 

θαη ζηνλ θφζκν. Γπζηπρψο απηφ ζπκβαίλεη.  
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ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, λα εθηειείηε εζείο ηα θαζήθνληα ηνπ Ξξνέδξνπ αλ δε 

ζαο αξέζεη. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΔΓΔΠ: .. λα δηαθφπηεηε ηνπο νκηιεηέο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ; 

ΓΔΓΔΠ: Δζείο, βεβαίσο, βεβαίσο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ιππάκαη πάξα πνιχ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Γέδε.   

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΔΓΔΠ: .. ζε πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαπνην πξφβιεκα έρεηε θ.Γέδε, θνηηάρηε ην ιίγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδνληαη ηψξα απηά. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα θαη νινθιεξψζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ λα κε δηαθφπηνπλ, εηδηθά φηαλ 

ζέινπλε λα ιέλε πξάγκαηα ηα νπνία δελ επζηαζνχλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην ζ' απηφ, αξθεί λα ην ηεξείηε θαη εζείο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηε ζει. 6, είραηε άπνςε, είραηε άπνςε θ.Ξξφεδξε φηη είλαη εθηφο 

ζέκαηνο θαη ιππάκαη θηφιαο γηα ζαο αλ έρεηε ηέηνηα άπνςε, πξαγκαηηθά 

ιππάκαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πεηξάδεη αλ ιππάζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηε ζει. 6 πνπ καο θέξαηε ζήκεξα λα ςεθίζνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη ιππφκαζηε γηα θάπνηνπο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηε ζει. 6 ιέεη φηη καο θέξλεηε εδψ πέξα λα ςεθίζνπκε φηη 

ρξσζηάκε ζηελ ΔΓΑΞ, κε εξσηεκαηηθφ. Ινηπφλ, δελ ππαξρεη θαλελα 
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εξσηεκαηηθφ. Δκέλα δελ κπνξεί θαλελαο λα κνπ πεη φηη ρξσζηάεη ν Πχλδεζκνο 

Καπξνζνπβάιαο ζηελ ΔΓΑΞ, θάηη πνπ δε ζπκθψλεζε πνηέ ν Πχλδεζκνο. 

Θαλέλαο Ξξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ, θαλέλαο, νχηε έρεη απφ κέλα εμνπζηφηεζε 

λα πάεη λα δηαπξαγκαηεπηεί, εγψ δελ θάλσ ην ιάζνο πνπ θάλαλε άιινη, 

θαλελαο, 2.000.000 επξψ κε ηελ ΔΓΑΞ, κηα Αλψλπκε Δηαηξεία. Γε ρξσζηάκε 

δξαρκή. Ξιεξψζακε ην ξεχκα, πιεξψζακε ην ξεχκα. Παο εμεγψ θαη ζαο ιέσ, 

εγψ πξνεθινγηθά είρα θιείζεη ξαληεβνχ, πήγακε ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ 

Νξγαληζκνχ, δεηήζακε άιιε κηα γεψηξεζε φινη νη Ξξφεδξνη θαη νη Γήκαξρνη 

πνπ αλήθνπκε ζην Πχλδεζκν, καο είπαλε λαη, δελ αλαθέξαλε πνηέ θάηη γηα 

ρξένο, γηα ινγηζκηθνχο ιφγνπο αλαθέξνπλ δηθνχο ηνπο, γηαηί είλαη ζην 

ρξεκαηηζηήξην ε ΔΓΑΞ, απφ εθεί θαη πέξα φκσο αλ ζήκεξα εδψ κέζα εκείο 

ζπκπεξηιάβνπκε νθεηιή 2.000.000 επξψ θαη θάηη, ιππάκαη πάξα πνιχ, απηφ 

ρξεψλεη ην Γήκν έλα πνζφ πνπ δελ είλαη ρξεσκέλνο ν Γήκνο. Δκείο - 

θαηαιαβαίλεηε πνιχ θαιά, πιεξψλακε 100.000 δξρ. ην ρξφλν, κεηά 

πιεξψλακε ην ξεχκα θαη θαιά θάλακε πνπ θαίγακε γηα λα δνπιεχνπλ ηα 

κεραλήκαηα θαη κηα σξαία, έλα σξαίν πξσί επεηδή είρε ιήμεη ε ζχκβαζε, 

βάιαλε κεηξεηή. Γελ ην απνδέρηεθε θαλελαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέλε απηνί φηη βάιαλε κεηξεηή, ιέλε απηνί βάιαλε κεηξεηή. Γελ ην .. 

Δγψ μέξσ φηη κπνξεί θαη λα βάιαλε κεηξεηή ινηπφλ. Γε κε ελδηαθέξεη, νχηε κε 

αθνξά. Ινηπφλ, μεθαζαξίδνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ θχξηε. Ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ δελ κπνξεί 

λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ απνγξαθή ηνπ ηη ρξσζηάεη ν Γήκνο. Γε ρξσζηάκε ηελ 

παξακηθξή δξαρκή ζηελ ΔΓΑΞ. Νχηε εμνπζηνδνηνχκε, δεηάγαλε, δεηάλε θαη 

πάληα ζα δεηάλε. Θαλέλαο δελ απνδέρηεθε πνηέ ηίπνηα. Γελ είλαη δπλαηφλ 

2.000.000 επξψ μαθληθά λα πάκε θαη λα ιέκε ζηελ ΔΓΑΞ ζηα ρξσζηάκε. Γελ 
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ην δέρηεθε θαλέλαο Ξξφεδξνο Ππλδέζκνπ, θαλέλαο Θνηλνηάξρεο. Δ ινηπφλ, δε 

ζα ην δερηεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ ζβήλεηαη κέζα απφ απηά εδψ ηα 

θείκελα πνπ καο θέξαηε. Γελ κπνξεί λα ην δερηνχκε απηφ ην πξάγκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, κελ ην ςεθίδεηε. Ξαξαθάησ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ κπνξείηε λα κηιάηε έηζη γηα 2.000.000 επξψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε κηιάσ γηα ηα 2.000.000. Δρεη γίλεη, έγηλε γλσζηή ε έλζηαζε 

ζαο, έρεη θαηαγξαθεί. Αο πάκε παξαθάησ, δε ρξεηάδεηαη λα αλεβάδνπκε ηνπο 

ηφλνπο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κα δελ αλεβάδσ εγψ, ν θ.Ζιηάζθνο κνπ είπε φηη δελ πξέπεη λα κηιάσ 

θαη είκαη εθηφο ζέκαηνο θαη εζείο είπαηε ην ίδην. Γειαδή, αλ δε κηιάγακε εκείο, 

δε ζα ην ςεθίδαηε απηφ ζήκεξα; Γε ζα έκελε ζηα γξαθηά, λα ηα πάξεη αχξην ε 

ΔΓΑΞ θαη λα καο θάλεη κηα αγσγή θαη λα καο δηεθδηθεί ηα 2.000.000; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλεηε ιάζνο θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, εγσ θάλσ ιάζνο, θάληε εζείο ην ζσζηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ ηψξα εληάμεη, ζα κε ηξειάλεηε ηειείσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Νινθιεξψζαηε; 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, εληάμεη, νινθιεξψζηε. Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα. 

Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, αλαθέξσ ινηπφλ θαη ιέσ ην εμήο, φηη ζηελ ΔΓΑΞ δε 

ρξσζηάκε ην παξακηθξφ, ην αληίζεην, δηεθδηθνχκε θαη λέα γεψηξεζε απφ ηνλ 
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πδξνθφξν νξίδνληα ηεο Καπξνζνπβάιαο. Ρν .. Κνπ θιείζαηε ην ιφγν 

θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ιάζνο έγηλε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, είρακε δηεθδηθήζεη πξάγκαηα. Δγψ πξνζσπηθά είρα αζρνιεζεί 

κε ην ξαληεβνχ, ην είρα θιείζεη, καο δψζαλε παξαπάλσ πίεζε γηα ηνλ Θάιακν 

πνπ δεηήζακε, θάλαλε ηα πάληα. Δπ νπδελί δελ νθείινπκε κηα δξαρκή ζηελ 

ΔΓΑΞ. Ξαξαθαιψ πνιχ λα ην θαηαιάβνπλ φινη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη λα 

βγεη απηφ ην πνζφ απφ εδψ κέζα. Δπίζεο δελ έρσ ελεκεξσζεί, νχηε κε θάιπςε 

ν θχξηνο πνπ έθαλαλ ηελ απνγξαθή, ηη ζπκβαίλεη κε φια ηα ππφινηπα. Κε ηε 

ΓΔΑΓΝ θαη φια ηα άιια. Γελ έρσ θαηαιάβεη, παξαθαιψ πνιχ φπσο καο πείηε. 

Ρειηθά, ν Γήκνο δίλεη ηα ρξήκαηα απηά, πνπ ζπκάκαη, ήκνπλ εδψ φηαλ 

θ.Νηθνλνκάθν δελ ην ςεθίζαηε. Ρψξα ηη θάλεηε; Ρν ςεθίδεηε; Ρα έρεη πάξεη ε 

ΓΔΑΓΝ; Ξνηνο ζα ηα δηαρεηξηζηεί απηά ηα ρξήκαηα; Θα ήζεια κηα ελεκέξσζε. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέκα Καπξνζνπβάιαο. Κε ην λα θαηαγξαθεί θάηη πνπ δεηάεη 

θάπνηνο πνπ έρεη πεξάζεη θάπνηα ραξηηά, δε ζεκαίλεη φηη απνδερφκαζηε ην 

ρξένο. Ξξψηνλ. Δίλαη κηα απνγξαθή. Γε ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη ε 

Γεκνηηθή Αξρή απνδέρεηαη ην ρξένο θαη απφ θάησ γξάθεη φηη ακθηζβεηείηαη 

αθφκε θαη απν ηνπο Υξθσηνχο. Γειψλσ, δειψλσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κελ ην αλαθέξεηε θ.Γήκαξρε θαζφινπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειψλσ, δειψλσ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, δελ είζαζηε απφινγνο γηα θάηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε, αθνχζηε .. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ήζαζηαλ εζείο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν μέξσ, είζηε ππφινγνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηη θάλεηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη παιηνί είλαη ππφινγνη. Θαη έρσ λα ζε ξσηήζσ θ.Ιίηζα ην εμήο, 

κηαο θαη ιεο πνηνο είλαη ππφινγνο θαη πνηνο δελ είλαη γηα ην ζέκα 

Καπξνζνπβάιαο. Ξήγαηε θαη ζπλαληεζήθαηε κε ηνλ Ξξφεδξν ηεο ΔΓΑΞ 

παξέα Θνηλνηάξρεο, ν .. ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε δηθηά κνπ παξέκβαζε θηφιαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ζαο είπε ζ' απηφ ην ξαληεβνχ ν Ξξφεδξνο ηεο ΔΓΑΞ; Παο 

είπε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν,ηη ηνπ δεηήζακε, καο είπε λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη γηαηί δελ ην θάλαηε θ.Ιίηζα ζηνπο 8 κήλεο ηνπο επφκελνπο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν πξψην, ην πξψην .. Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε ιίγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 10; Γηαηί δελ ην πξάμαηε; Παο έδηλε 3 δεμακελέο, ζαο 

απέιπζε ην ρξένο θαη ηψξα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είπα θάηη γηα ην ρξένο. Ιέηε ςέκαηα, ζπγλψκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δελ είπα θάηη γηα ην ρξένο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπε, είπε ν Ξξφεδξνο ηεο ΔΓΑΞ ηφηε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ην είπα πνηέ απηφ θ.Γήκαξρε. Ππγλψκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. κπξνζηά καξηχξνπο ζηε ζπγθέληξσζε ζαο, φηη λαη 

πξαγκαηηθά ζβήλεη ην ρξένο. Γηαηί δελ πήγαηε ηελ επφκελε ην πξσί λα ην 

ζβήζεηε; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνο ην είπε απηφ; Ξνηνο ην είπε απηφ; Ξνηέ δελ ην είπε θαλέλαο 

απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αηνκα πνπ ήηαλε ζηε ζπγθέληξσζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάλεηε ιάζνο, δελ ηέζεθε ηέηνην ζέκα. Γελ ηέζεθε ηέηνην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δδηλε 3 δεμακελέο λα ζπκπιεξψζνπκε πνιχ θαιά αθφκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεσηξήζεηο, θάλεηε ιάζνο, κελ ηα κπεξδεχεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεσηξήζεηο, εληάμεη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αιιν γεψηξεζε, άιιν δεμακελή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεσηξήζεηο, ζσζηφ, ζσζηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεσηξήζεηο. Θαη ζεσξνχζε θαη απηφο επλφεην λα κε ρξσζηάκε 

ζηελ ΔΓΑΞ ηα ιεθηά απηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ αλαθέξζεθε - ην ξαληεβνχ ην δηθφ καο ήηαλε παξάιιεια κε ηεο 

θαο Σξπζνθάθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο, ζέιεηε κηα ζέζε Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ απνδερφκαζηε 

ην ρξένο απηφ, δελ απνδερφκαζηε ζε θακία πεξίπησζε ην ρξένο απηφ. Πίγνπξα 

ζα θάλνπκε άκεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Ξξφεδξν ηνλ θαηλνχξγην ηεο ΔΓΑΞ, ζα 

δηεθδηθήζνπκε φια απηά θαη ζε πεξίπησζε ζα κπνχκε θαη ζε δπλακηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο. Ρν ρξένο απηφ απφ ην Γήκν Υξσπνχ δε ζα πιεξσζεί, είηε είλαη 

ζηελ απνγξαθή, είηε δελ είλαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ην βγάιεηε απφ ηελ απνγξαθή, είλαη πξάμε απνδνρήο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη πξάμε απνδνρήο. Απηφ, ηελ πξαμε απνδνρήο ζα ηελ 

πεη ν Νξθσηφο Ινγηζηήο θαη ζα ην γξάςεη απφ θάησ, δελ είλαη πξάμε απνδνρήο. 
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Γελ είλαη πξάμε απνδνρήο. Αλ είλαη πξάμε απνδνρήο ζα καο ην πεη ν 

ηερλνθξάηεο. Νρη ν Πχκβνπινο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ηζνζθειίδεηε θάπνηα πξάγκαηα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ηζνζθειίδσ ηίπνηα, δελ ηζνζθειίδσ ηίπνηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κέζσ 2.000.000 πνπ ρξσζηάκε ζηελ ΔΓΑΞ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέσ φηη .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα καο ηξειάλεηε; Γελ είλαη γξακκέλα φια απηά; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε ρίιηνπο ιφγνπο λα κελ πιεξσζεί ην ρξένο απηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κα ζε 15 δηαθνξεηηθά ζεκεία γξάθεηαη απηφ ην ρξένο. Γξάθεηαη ηεο 

Καιαθάζαο πξνο ην Πχλδεζκν, ηνπ Υξσπνχ πξνο ην Πχλδεζκν, ην Πχλδεζκν 

πξνο ηελ ΔΓΑΞ θαη καο ιέηε φηη απηφ ην πξάγκα δελ ην ιαβαίλεηε ππ' φςε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηιάσ γηα ηελ ΔΓΑΞ, κηιάσ Καπξνζνπβάια, Πχλδεζκν θαη 

ΔΓΑΞ.              

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζέιεηε λα θαηαιάβεηε ή δελ κπνξείηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε κηιάσ γηα ηα ππφινηπα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχ ην αλαθέξεηε θαη ζηνπο κελ θαη ζηνπο δε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ιέσ απηφ ην πξάγκα επεηδή ηφζα ρξφληα δελ ην 

δηεπζεηήζαηε εζείο, ζα ην ιχζνπκε εκείο. Λα είζηε ζίγνπξνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν λένο Γήκαξρνο ζίγνπξα ζα ην έιπλε, λα είζηε ζίγνπξνο. Αιιά κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη γηα ηνλ ηφπν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, εληάμεη. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ έρσ ην ιφγν γηα ηνπνζέηεζε. Κηα επηζήκαλζε ζ' απηά 

πνπ είπε ν θ.Ιίηζαο ζρεηηθά κε ηε Καπξνζνπβάια. Ρν 2003 ιήγεη ε ζχκβαζε 

ηεο Καπξνζνπβάιαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν. Ρη είλαη απηά ηψξα; Γελ έρεηε ην ιφγν; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαιά, δελ μαλακηιάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο δίλσ ην ιφγν λα ηνπνζεηεζείηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπξάβν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, ζα κηιήζσ. Δληάμεη. Ινηπφλ, ην 2003 ιήγεη ε 

ζχκβαζε ηνπ Ππλδέζκνπ κε ηελ ΔΓΑΞ, έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ θαη παίξλνπκε απφθαζε γηα αλαλέσζε γηα 15 ρξφληα. Ρελ ίδηα 

απφθαζε φκσο απηή δελ πήξαλ φιεο νη Θνηλφηεηεο θαη νη Γήκνη πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην Πχλδεζκν θαη γη' απηφλ ην ιφγν παξνπζηάδεηαη απηφ ην θελφ 

θαη παξνπζηάδεηαη λα κελ ππάξρεη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Ππλδέζκνπ θαη ηεο 

ΔΓΑΞ θαη απφ εθεί δεκηνπξγείηαη ην ζέκα. Αο θνηηάμνπκε λα δνχκε θαη πνηνη 

έρνπλ θαη απηή ηελ επζχλε, έηζη; Ξνηνη δελ πήξαλ απηέο ηηο απνθάζεηο γηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε ζχκβαζε ηελ θαηλνχξγηα θαη έξρεηαη ε ΔΓΑΞ λα δηεθδηθεί 

κεηά απηά πνπ δηεθδηθεί. Λα ηα δνχκε απηά ηα πξάγκαηα, έηζη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ην μεξσ θχξηε, ζα ηα δνχκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γηαζεκάθε, ζπλερίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κεηά, ηψξα δελ έρσ ηηπνηα άιιν, ζηελ πνξεία. Ξαξαθαιψ 

θ.Ξέππα, δε ρξεηάδνληαη θσλέο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, λα πσ δχν θνπβέληεο ζέισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα δηεπθξηλίζεηε θάηη; Νξίζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, απηφ πνπ ιέεη ν Γήκαξρνο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ γηα 

λα ζηακαηήζνπκε λα ηπξαλληφκαζηε απφ κφλνη καο. Ζ απνγξαθή γίλεηαη απφ 

ηα ζηνηρεία θαη απφ ηα παξαζηαηηθά πνπ βξίζθνπλε νη Διεγθηέο. Ρν αλ ζα γίλεη 

απαηηεηή κηα ππνρξέσζε ή πιεξσηέα, απηφ είλαη αιινπλνχ παπά επαγγέιην. 

Δίλαη μεθάζαξα θαη δε ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο θαη λα 

εθθξαδφκαζηε κε παιηθαξηζκνχο θαη ιενληαξηζκνχο, ρσξίο λα ζέισ λα ζίμσ 

θαλέλαλ, αιιά πξαγκαηηθά εδψ πέξα καο αθνχεη θαη ν θφζκνο. Γειαδή, ζήκεξα 

ζαλ λα ιέκε φηη εκείο ζέινπκε λα πιεξψζνπκε 3.000.000 ζηελ ΔΓΑΞ πνπ δελ 

ηεο αμίδεη. Ρη είλαη απηά ηα πξάγκαηα; Νηαλ βιέπεηο έλα παξαζηαηηθφ θνκκέλν 

απηφ ην πξάγκα ιέγεηαη νηθνλνκηθή ππνρξέσζε, άζρεηα αλ απηή είλαη απαηηεηή 

ή είλαη πιεξσηέα. Απηή ζα θαηαγξαθεί. Απφ εθεί θαη πέξα ηη ζα γίλεη, είλαη 

άιιε ηζηνξία. Γε ρξεηάδεηαη εδψ πέξα λα δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο θαη ιάζνο 

εληππσζεηο θαη λα ην πσ θαη αιιηψο θαη εζθεκκέλα κεξηθέο θνξέο. Γηαηί εδψ 

κέζα εκείο βιέπνπκε παξαζηαηηθά θαη ηα θαηαγξάθνπκε. Ρν ηη ζα θάλνπκε 

αχξην είλαη δηθηά καο απφθαζε. Ξσο ζα δηεθδηθήζνπκε. Ρν αλ έρεη νιηγσξήζεη 

κηα Θνηλφηεηα δελ κε ελδηαθέξεη εκέλα αλ έρεη νιηγσξήζεη. Κπνξεί λα είλαη θαη 

έηζη, θαη έηζη φπσο ηα ιέεη ν Γηψξγνο είλαη, γηαηί ήκαζηαλ ηφηε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην εκείο θαη είρακε ην πξφβιεκα κε ηελ ΔΓΑΞ θαη θνβφκαζηαλ κήπσο 

δελ καο αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε ηφηε θαη ηξέρακε θαη δε θηάλακε. Αιιά ελ 

πάζε πεξηπηψζεη, ην μαλαιέσ, γηα λα κελ ηπξαλληφκαζηε, γηαηί 

απηνηπξαλληφκαζηε, ηη είλαη απηά ηα πξάγκαηα; Δλα παξαζηαηηθφ, έλα 

ηηκνιφγην πνπ θαίλεηαη, δε ζα θαηαγξαθεί; Λα μέξεηε φηη θαη άιιεο 

ππνρξεψζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα μέξεηε φηη θαη άιιεο ππνρξεψζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ιίηζα, κε δηαθφπηεηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα μέξεηε φηη θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ είλαη απαηηεηέο απφ 

άιινπο, δελ ζα πιεξσζνχλε θαη αο θαίλνληαη φηη είλαη απαηηεηέο, κε δηαθφξνπο 

ηξφπνπο θαη ζα' ξζνχλε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα, άκα δελ μέξεηε ινγηζηηθή, εγψ δελ είκαη 

ινγηζηήο, αιιά θάηη έρσ θαηαιάβεη απφ ηε ρξήζε κνπ εδψ κέζα. Θαη άιιεο 

ππνρξεψζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο, ην μαλαιέσ θαη ην ηνλίδσ, θαη άιισλ ελ 

πάζε πεξηπηψζεη πξνκεζεπηψλ ή εξγνιάβσλ είλαη απαηηεηέο, έρνπλε θαηαηεζεί 

ζην Γήκν ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη φια απηά έρνπλε θαηαγξαθεί θαη ζα 

απνθαζίζνπκε εκείο ηη ζα πιεξσζεί. Ρν λα ιέκε εδψ πέξα φηη ζέιεηε λα ηα 

πιεξψζεηε γη' απηφ ηα θαηαγξάθεηε, δε ζα ην θαηαγξάςνπκε; Αθνχ 

θαηαγξάθεηαη, αθνχ ππάξρεη ζαλ παξαζηαηηθφ. Απηφ γίλεηαη ζήκεξα. 

Θαηαγξάθνπκε ηα παξαζηαηηθά. Ρν ηη ζα θάλνπκε εκείο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Οψηεζα. Νρη, εγψ δελ είκαη κέινο ηεο απνγξαθήο. Οψηεζα ηνλ 

θ.Γηαλλφπνπιν αιιά ην ζέκα, κα είλαη μεθάζαξν ην ζέκα, πνην είλαη ην 

πξφβιεκα, ζα πάκε θαη ζα δηεθδηθήζνπκε λα πιεξψλεη θηφιαο ε ΔΓΑΞ γηαηί 

καο παίξλεη θαη ην λεξφ, άκα ην ζέιεηε θαη θάηη πνπ ζα έπξεπε λα ην είραηε 

θάλεη εζείο ηφζα ρξφληα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πξφβιεκα, ην πξφβιεκα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη φρη κφλν θαη φρη κφλν .. Θα δηεθδηθήζνπκε απφ ηελ ΔΓΑΞ 

απηά πνπ είπε ν θ.Ζιηάζθνο θαη φρη κφλν θ.Ζιηάζθν, ζα δηεθδηθήζνπκε θαη 

απνδεκίσζε απφ ηελ ΔΓΑΞ, ζα δηεθδηθήζνπκε θαη απνδεκίσζε απφ ηελ 

ΔΓΑΞ, απφ ην λεξφ πνπ παίξλεη ζηε ιίκλε Καξαζψλνο, γηαηί ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο ιίκλεο αλήθεη ζην Γήκν Υξσπνχ. Γηακάρε δηθαζηηθή κπνξεί λα γίλεη αιιά 

δηεθδηθνχκε πάξα πάξα πνιιά ρξήκαηα. Θα ηα θαηαθέξνπκε ή φρη, κέρξη 5,5 

δηο ππνινγίδνπλε ην αίηεκα καο ζην δηθαζηήξην. Ρν ηη ζα πάξνπκε; Ρίπνηε. 

Δίλαη θαη απηφ φκσο κηα πίεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε φηη ζα ππεξαζπίζνπκε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ καο ζην έπαθξν απέλαληη ζ' απηέο ηηο εηαηξείεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ήηαλε 

αλακελψκελε θαη αηηνχκελν πξψηα απ' φια απφ κέλα αιιά λνκίδσ θαη απφ 

άιινπο Ππκβνχινπο. Αιιά λνκίδσ φηη ηελ ζέηεη θαη σο φξην ηεο θαη ν Λφκνο. 

Γειαδή, κηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα θαηαγξάςεη ηη παξαιακβάλνπλ νη λένη Γήκνη, 

νη "Θαιιηθξαηηθνί" Γήκνη. Δίλαη γεγνλφο φηη δείμακε κεγάιε επειημία θαη αλνρή 

θαη θαιή δηάζεζε γηαηί ζε ηειηθή αλάιπζε πξέπεη λα ππαξρεη θαιή δηάζεζε 

φζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε θαη δελ κείλακε πηζηνί ζην γξάκκα ηνπ Λφκνπ πνπ 

ιέεη, φηη κέρξη 28.2. έπξεπε λα ππήξρε ην πφξηζκα απηήο ηεο Δπηηξνπήο. Ζξζε 

πην κεηά αιιά δελ ππάξρεη θαη πξφβιεκα γη' απηφ ην ζέκα. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ ππάξρεη φκσο θαη πξφβιεκα. Απηφ ην νπνίν εγψ ζέισ 

λα πσ ζήκεξα θαη ζέισ λα είκαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο γηαηί ήκνπλ απφ ηνπο 

πξψηνπο, φπσο ζπκάζηε, πνπ δήηεζα λα έρσ κηα εηθφλα ηνπ Γήκνπ, απηή ηελ 

εηθφλα κπνξείο λα ηελ πάξεηο κέζα απφ έλα ηέηνην πφλεκα; Δίλαη έλα εξψηεκα.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, εξψηεκα, ξεηνξηθφ εξψηεκα ιέγεηαη απην, αιιά ηέινο 

πάλησλ φηαλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη γίλεηαη - ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ζα κνπ πεη 

θάπνηνο, έλαο ηξφπνο φλησο είλαη απηφ ην πφλεκα ηεο Δπηηξνπήο. Αξα ινηπφλ, 

ε εηθφλα πνπ απηήλ ηε ζηηγκή, φπσο θαη ν θ.Ρζνπθαιάο ηελ απφδσζε κε δχν 

ιφγηα, είλαη φηη είλαη έλαο βηψζηκνο Γήκνο, ηέινο πάλησλ δελ είκαζηε ζε 

ηξαγηθά αδηέμνδα. Γηα κέλα απηφ είλαη έλα ζηνηρείν. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηφηη έρνληαο ηελ εηθφλα θαη ππ' 

φςηλ ηνπ ηη ςήθηζε ε Διιεληθή Βνπιή ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο, δειαδή πφζα θνλδχιηα αλακέλνληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε, ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε λα πάλε πξνο ηνπο ΝΡΑ; Θαη ηη θνκκάηη νη 

Ξεξηθέξεηεο ζα δηαρεηξηζηνχλ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, λα πσ. Δλα ιεπηφ. Δίκαη πάξα πνιχ απαηζηφδνμνο φηη 

κεηά ηνλ Πεπηέκβξην θαη ην έιεγα θαη πξνεγνπκέλσο θαη ην έιεγα θαη ην 

κεζεκέξη ζε κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή, φηη κεηά ηνλ Πεπηέκβξην αλαξσηηέκαη 

πσο θ.Γήκαξρε ζα πιεξψζεηε ηνπο ππαιιήινπο ζαο. Ξξνζέρηε φκσο, θαη ν 

θάζε Γήκνο. Ρψξα κπξνζηά κνπ έρσ ηνλ Γηάλλε ηνλ Νηθνλνκάθν. Απηφ ην 

εξψηεκα εγψ ην απεπζχλσ ζε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο. Αξα ινηπφλ, ε ζρεηηθή 

βησζηκφηεηα ηνπ Γήκνπ καο είλαη πάξα πνιχ ζρεηηθή φηαλ ην αληηκεησπίζσ ην 

ζέκα κέζα ζηε ζπλνιηθή ηξαγηθή θαηάζηαζε ε νπνία επηθξαηεί ζηε ρψξα. Δγψ 

εθηηκψ φηη κεηά ηνλ Πεπηέκβξην, γηα λα θαιχςνπλε ηηο πάγηεο αλάγθεο ηνπο νη 

Γήκνη ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ή ζε λέα δαλεηνδφηεζε ή ην ειιεληθφ θξάηνο ζα 

πξέπεη λα εθηακηεχζεη λέα πνζά. Γειαδή, λα θνξηψζεη θαη ηα ειιείκκαηα, ηα 

ειιείκκαηα. Θαηαιαβαίλεηε φηη φηαλ ην καραίξη βξίζθεηαη ζην ιαηκφ απφ ηελ 
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ηξντθα ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Ξξσζππνπξγνχ, ην ηειεπηαίν πνπ 

ζα θάλεη θάπνηνο είλαη λα πάεη λα δψζεη θαηλνχξγηα ρξήκαηα, δειαδή λα 

κεγεζχλεη ηα ειιείκκαηα. Αλαξσηηέκαη φκσο θαη απφ ηελ άιιε αλ ππάξρεη 

ηξάπεδα απηήλ ηε ζηηγκή ζηε ρψξα ε νπνία ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηε κηζζνδνζία 

αο πνχκε ηνπ Γήκνπ, ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ηα αλαιψζηκα 

θαη ηα πάγηα έμνδα πνπ έρεη έλαο Γήκνο. Δίλαη εξσηήκαηα πνπ θάπνηνο ζα κνπ 

πεη, πξέπεη λα ηα βάιεη ζην κήλα Απξίιην θαη λα ραιάζεη θαη ηε δηάζεζε ησλ 

αλζξψπσλ, αθνχ πάκε γηα ην Θαιφ Ξάζρα; Δγψ ηα βάδσ, θαζψο ηα πξαθηηθά 

ζεκεηψλνπλ θαη ηη ιέεη ν θαζέλαο, αιιά φρη γηα λα παίμσ ην ξφιν ηεο 

Θαζζάλδξαο ή ην ξφιν ηνπ πξνθήηε, μέξεηε, φηαλ ηα πξάγκαηα έρνπλε 

ζπγθεθξηκέλε ξνή, δελ ππάξρνπλ νχηε πξνθήηεο, νχηε Θαζζάλδξεο. 

παξρνπλε ςεχηεο. πάξρνπλ ςεχηεο είηε ζηελ πνιηηηθή ηελ θεληξηθή, είηε 

ζηελ ηνπηθή πνιηηηθή. Γειαδή, πνηνο είλαη ν ςεχηεο; Απηφο ν νπνίνο βιέπεη ην 

πξφβιεκα θαη δε κηιάεη γηα λα ηε βγάιεη ζήκεξα. Γηα λα είλαη επράξηζηνο 

ζήκεξα θαη αχξην έρεη ν Θεφο. Απηφο είλαη ν ιατθηζηήο, απηφο είλαη ν ςεχηεο, 

απηφο είλαη ν αληηπξφζσπνο ηνπ ιανχ ν νπνίνο δελ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην 

ιαφ.  

 Ζ εηθφλα ινηπφλ πνπ καο δίλεη ε Δπηηξνπή ελ νιίγνηο είλαη φηη είλαη έλαο 

βηψζηκνο Γήκνο. Θα κπνξνχζε θ.Γήκαξρε λα ήηαλ έλαο βηψζηκνο Γήκνο ππφ 

ινγηθέο ζπλζήθεο. Νκσο, λνκίδσ φηη ζην ζπλνιηθφ ηζνπλάκη πνπ ζα ρηππήζεη 

ηνπο Γήκνπο δε ζα αληέμεη νχηε ν δηθφο καο Γήκνο. Δδψ ζα είκαζηε φκσο λα 

δψζνπκε φινη έλαλ αγψλα κήπσο κπνξέζνπκε θαη ηνλ θξαηήζνπκε θαη απηφλ 

ην Γήκν δσληαλφ θαη φξζην. Ρψξα, ζέινπκε έλα βηψζηκν Γήκν; Φπζηθά ηνλ 

ζέινπκε. Ρν φξακα καο είλαη θαη ε επηζπκία καο θαη ε αγσλία καο, είλαη έλαο 

κεγάινο Γήκνο Υξσπνχ πνπ κπνξεί λα θάλεη έξγα, πνπ λα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη θνηλσληθφ έξγν, λα κπνξεί λα έρεη ηηο πεξεζίεο ηνπ, ην "Βνήζεηα 

ζην Ππίηη", ηα πξνγξάκκαηα ΛΔΙΔ, λα έρεη ην Βξεθνλεπηαθφ Πηαζκφ, λα έρεη 

ηα ζρνιεία πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ζηηο αλαθνηλψζεηο, λα κπνξεί λα 
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πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηκέλνπλ απφ έλα θξάηνο 

απνθεληξσκέλν. Δδψ ινηπφλ ην δήηεκα πνπ κπαίλεη γηα κέλα είλαη πνην; Νηη 

απηή ε απνγξαθή ε νπνία θαηαηίζεηαη ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

παξνπζηάδεη ηελ επηθάλεηα. Γειαδή, φηη έρνπκε ηα εμήο θεθάιαηα, έρνπκε ηελ 

εμήο πεξηνπζία, έρνπκε ηα εμήο δεδνκέλα. Απηφ είλαη θαιφ λα ππάξρεη ζαλ 

άπνςε θαη ζαλ γλψζε, πξψηα απ' φια γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο, λα μέξνπλε ηη 

παξαιακβάλεη ν λένο Γήκνο. Βέβαηα εγψ ζα έιεγα θ.Γήκαξρε θαη ίζσο ν 

θ.Ρζνπθαιάο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη, απηφ ζα έπξεπε λα βγεη πξνο ηνλ 

ηνπηθφ ηχπν ζηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο θιπ. κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία γηα λα μέξνπλ φινη, νη ζπκπνιίηεο πάλσ απ' φια θαη εκείο νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη θαηά δεχηεξνλ, ηη έρεη απηφο ν Γήκνο απηήλ ηε ζηηγκή. Γειαδή, 

ζηνλ Υξσπφ έρεη ηα εμήο, αθίλεηα, ηελ εμήο πεξηνπζία, κηα Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε πνπ είλαη αθκάδνπζα ή φρη θιπ. θιπ. Δρεη ηε ζάιαζζα, έρεη ηηο 

αθηεο, έρεη ηηο αθηέο πνπ κπνξεί λα ηηο αμηνπνηήζεη θιπ. θιπ. Γηα λα έρνπλε νη 

ζπκπνιίηεο καο κηα εηθφλα ηη εζηί Γήκνο Υξσπνχ, ν εληαίνο κεγάινο Γήκνο. Θαη 

πνηα είλαη ηα ρξέε απηνχ ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο θαη πξνο ην δεκφζην. Λα ηα 

μέξεη ν θάζε πνιίηεο, γηα λα κπνξεί λα είλαη ζπκκέηνρνο ζην πξφβιεκα. Ρη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. Απηφ ινηπνλ πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ζηνπο ζπκπνιίηεο 

καο θαη πξέπεη λα είλαη γλσζηφ θαη ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Ρν 

δεχηεξν ζηνηρείν ην νπνίν είρα βάιεη ζηελ αξρή δε ζα ην ζέζσ ζήκεξα ζηε 

ζπδήηεζε καο, δε ζα ην ζέζσ ζήκεξα ζηε ζπδήηεζε καο, είλαη ηη ππάξρεη θάησ 

απφ ηελ επηθάλεηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη. Ρη ππάξρεη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. Γειαδή, μέξεηε, 

πξηλ απφ ιίγν, βιέπσ εδψ πέξα ζε έλαλ πίλαθα πνπ ιέεη, θαηαζηάζεηο 

αλεμνθιήησλ επηηαγψλ θιπ. θιπ. ή πξνο ηνπο πξνκεζεπηάο θιπ. νη νπνίνη δελ 
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έρνπλε πάξεη θιπ. Ρψξα ηα έβιεπε έλαο εδψ ζπλεξγαηεο θαη κέινο ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο ΓΖΠΝ, ν Βαζίιεο ν Κπηιίξεο, θαη κνπ ιέεη, βιέπσ πξάγκαηα 

ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνθαινχλ κεγάιε απνξία. Θέισ λα πσ δειαδή φηη 

αλ αλνίμεηο ηα θηηάπηα ηεο ηζηνξίαο, δελ μέξεηο ζε ηη θαληάζκαηα θαη ζε ηη 

ζθειεηνχο ζα πέζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαγξαθή θάλνπκε θ.Νηθνλφκνπ, εληάμεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη κπξάβν. Γη' απηφ ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη βιέπνπκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη κπξάβν. Γη' απηφ ινηπφλ εγψ ιέσ ην εμήο, φηη ζήκεξα 

επεηδή ε θαηαγξαθή, έρσ εκπηζηνζχλε ζηελ Δπηηξνπή, θαη λνκίδσ φηη δελ ζα 

ππάξρεη ζθνπηκφηεηα λα γίλνπλε άιιεο θαηαγξαθέο απ' απηέο πνπ ππάξρνπλε, 

εγψ δε ζα έρσ αξλεηηθή ζέζε πάλσ ζηελ απνγξαθή απηή, φκσο ζέισ λα 

ζεκεησζεί έλαο αζηεξίζθνο απφ ηε δηθηά κνπ κεξηά, πνπ ιέεη ηη; Νηη ην ηη 

ππάξρεη θάησ απφ ηελ απνγξαθή είλαη δηθαίσκα κνπ λφκηκν, λφκηκν δηθαίσκα 

κνπ λα ην εξεπλήζσ. Αλ θξίλσ θαη αλ κάζσ θαη αλ θαηαιάβσ θαη αλ κε 

πείζνπλε θάπνηνη ζπκπνιίηεο κνπ φηη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ππάξρνπλε 

πνιινί ζθειεηνί, εγψ ιέσ θαη ζαο ην δειψλσ θαζαξά φηη ζα αζθήζσ ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηα κνπ σο Διιελ πνιίηεο πξψηα απ' φια. Απφ εθεί θαη κεηά εγψ δελ 

ςάρλσ, νχηε Δηζαγγειέαο είκαη, νχηε ςάρλσ ηίπνηα, νχηε είκαη ν Ghostbusters, 

ν θπλεγφο θαληαζκάησλ. Δγψ ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ, έρνπκε ππεξβεί θαηά πνιχ ην ρξφλν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ ιέσ, εγψ ιέσ ινηπφλ φηη απηφ ην νπνίν κε ελδηαθέξεη, 

είλαη λα ππάξρεη θαζαξή εηθφλα ησλ ζπκπνιηηψλ κνπ γηα ην Γήκν. Γειαδή, λα 

κελ κπαίλεη κέζα ζε κηα ζπδήηεζε θαθή ε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ αιιά λα 

κπαίλεη ζε κηα ζπδήηεζε θαιή θαη λα είλαη ζεηηθά ηα κελχκαηα πνπ δίλνπκε 
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εκείο πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο θαη νη ζπκπνιίηεο πξνο εκάο λα ηα επηζηξέθνπλε κ' 

απηφλ ηνλ ηξφπν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ην θξαηνο ρξσζηάεη ζηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ρξφληα πνιιά θαη πνιια ρξήκαηα, ην νπνίνλ πιένλ δελ έρνπκε 

θακία ειπίδα λα ηα πάξνπκε, παξφιεο ηηο πηέζεηο, παξφιεο ηηο δηαβνπιεχζεηο, 

παξφιεο ηηο ζπλειεχζεηο ηεο ΘΔΓΘΔ, ΡΔΓΘΛΑ θαη φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

φια απηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ρα ράζακε απηά ηα πξνεγνχκελα δηο πνπ 

ρξψζηαγε ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ρν 2010 πήξακε 35% ιηγφηεξν απφ ην '9 

Θεληξηθνχο Απηνηειείο Ξφξνπο. Γειαδή, απφ 4,4 δηο πνπ έπξεπε λα πάλε ζηελ 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, πήξακε 2,7. Γειαδή, 35% ιηγφηεξνπο. Κε ξσηήζαηε ηη 

ζα πάξνπκε θέηνο. Γελ ην μέξνπκε. Γελ ην μέξνπκε αλ παξνπκε ηνπο ΘΑΞ πνπ 

ιέεη, ζα πάξνπκε ζεσξεηηθά ηνπο ΘΑΞ ηνπ '10.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γε ζαο ξσηάσ θ.Γήκαξρε, μέξσ ηη ζα πάξεηε. 

(γέιην) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρη ζα πάξνπλ νη Γήκνη, εγψ ην μέξσ. Απιά λα ελεκεξσζεηε 

θαη ηνπο ζπκπνιίηεο πνπ είλαη εδψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δχρνκαη λα κελ παξνπκε απηφ πνπ ππνλνείηαη γηαηί ζα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γπζηπρψο φκσο απηά είλαη θαηεγξακκέλα, έρνπλε βγεη ηη ζα 

πάξνπλε. Νη πηζηψζεηο έρνπλε βγεη. Ππγλψκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, βηψζηκνο απηφο είλαη ν Γήκνο, είλαη έηζη αθξηβψο φπσο 

ην ιέηε αιιά κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Δίλαη βηψζηκνο, κε ινγηθή πνξεία, κε 

ππεπζπλφηεηα θαη κε λνηθνθχξεκα. Θα πξέπεη, δειψλσ - απηά βέβαηα ζα ηα 

πνχκε, πξέπεη λα ηα πνχκε θ.Νηθνλφκνπ, θξαηήζηε, φια πνιχ σξαία πνπ ιέηε, 

ζπκθσλψ, αιια ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Κελ πιαηηάδνπκε ζε θάζε ζπλέιεπζε 

εθηφο ζέκαηνο. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα ηα πνχκε απηά, είλαη ζέκαηα 
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πξνυπνινγηζκνχ θπξίσο. Πήκεξα θάλνπκε κηα θαηαγξαθή κηαο εηαηξείαο, κηα 

αξρή δειαδή δεκηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ καο, φ,ηη ηνπο εδφζε ηνπο αλζξψπνπο γηα 

λα θαηαγξάςνπλε, λα θάλνπκε έλα μεθίλεκα. Θα θάλνπκε - ζέισ νκφθσλε 

απφθαζε λα σξηκάδεη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα πξνρσξήζνπκε ζην 

επφκελν βήκα. πάξρνπλ ειιείςεηο, ζαθψο ππάξρνπλ ειιείςεηο. Δρεη κπεη 

Διεγθηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πσο ην ιέλε, ζην Καξθφπνπιν, ζηελ Δηαηξεία ηε 

Γεκνηηθή, ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, έρεη κπεη. Απηά ζα θαηαγξαθνχλε θαη ζα 

απνηππσζνχλε κφιηο ηειεηψζνπλε ζηελ απνγξαθή. Θάλνπκε έλα μεθίλεκα ζε 

πνιχ ζπκπηεζκέλν ρξφλν ζην κεγαιχηεξν θαη πην δχζθνιν Γήκν ηεο Διιάδνο, 

ζα έιεγα. Ινηπφλ, επνκέλσο ζέισ ηε βνήζεηα ζαο, ζέισ ηελ νκφθσλε 

απφθαζε ζαο λα πάκε ζην επφκελν βήκα. Γελ έρνπκε θαλέλαλ ιφγν, ην είπε 

θαη ν Θψζηαο ν Ιίηζαο, εκείο λα απνθξχςνπκε ηίπνηα ή λα κελ πξνρσξήζνπκε 

ζσζηά. Γε γίλνληαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ηεο Διιάδνο, ηελ απαξάδεθηε, λα πξνρσξήζνπλε πην γξήγνξα. Δρνπκε 

αξξσζηήζεη. Κέρξη ηηο 12:00 ην βξάδη δνπιεχνπλε φινη πάλσ. Γελ κπνξνχλ λα 

ζπληάμνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηίπνηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρε ζεηηθή καο ζηάζε ηελ έρεηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ εθηηκψ, ηελ εθηηκψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρελ έρεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ εθηηκψ. Αιιά είκαη ππνρξεσκέλνο θαη λα επραξηζηήζσ θαη 

λα ηελ μαλαδεηψ θαη λα ηελ ππελζπκίδσ. Δπνκέλσο, δεηψ ηελ νκφθσλε 

απφθαζε γηα ηελ θαηαγξαθή απηή πνπ έγηλε ε νπνία είλαη αξρή. Γελ έρνπκε 

θακία επζχλε. Θα γίλεη αλακφξθσζε. Αθνχ δελ έρνπκε ηελ πεξηνπζία ησλ 

Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, θακία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ ηνπηθή πεξηνπζία ησλ αθηλήησλ. Δθθξεκεί. Απφ θάησ γξάθεη 

επηθπιάμεηο, εθθξεκνχλ θιπ. Απηφ ςεθίδνπκε, κε επηθχιαμε λα ζπκπιεξσζεί. 

Ρη ςάρλνπκε λα βξνχκε; Πηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, ζα κε ξσηήζεηε ζε 2 κήλεο 

ηη θάλαηε; Θάλαηε ζε 1 κήλα ηίπνηε θ.Νηθνλνκάθν; Γνπιέςαηε πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ππνζρεζήθαηε φηη ζα ζπλερίζεη ε απνγξαθή, λα βάινπκε 

δηθεγφξν, λα βάινπκε ζπκβνιαηνγξάθν, βάιαηε; Θα κε ειέγμεηε. Αιιά πξνο ην 

παξφλ πξέπεη λα μεθηλήζνπκε. Ξξέπεη λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί απηφο ν 

Γήκνο. Ρα ιέσ κε αγαλάθηεζε ςπρήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν.    

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα επαλέιζσ ζηα ζηνηρεία 

ηα νπνία θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα. Ζδε είπε ν θ.Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ φηη ππάξρεη έλα CD ην νπνίν ην έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν θ.Ιίηζαο 

θαη δε γλσξίδεη πσο έθπγε απφ ην γξαθείν ηνπ θαη απφ ηελ πεξεζία ηνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη απφ ην γξαθείν κνπ, δελ έρεη ην γξαθείν κνπ CD. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απφ ην Γήκν ηνπ Υξσπνχ. Ρψξα λα κηιάκε ζνβαξα. Αλ θχγαλε 

ζηνηρεία θαη θνπβεληηάδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ρσξίο λα έρεη ελεκεξσζεί φιν 

ην Πψκα γη' απηά, κάιινλ ζα πξέπεη λα ην δείηε. Θαη εδψ είλαη θαη κηα 

ζπλνιηθφηεξε εηθφλα. Ρερληθφ πξφγξακκα θέξαηε, ην πήξακε ζηα ρέξηα καο θαη 

εξρφκαζηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην θνπβεληηάζνπκε θαη καο θέξλεηε 

άιιν. Ξξνρζέο, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηα είπε θαη ν Γεκήηξεο, άιια 

θνπβεληηάδαηε, άιια θέξαηε. Ρσξα, δελ μέξσ ηη ππεπζπλφηεηα δείρλεη απηή 

απν έλαλ Γήκν πνπ ζέιεη πξαγκαηηθά λα θνπβεληηάδεη ζέκαηα θαη δεηήκαηα, λα 

ηα βάδεη θάησ λα ηα αλαιχεη θαη λα δεηάεη θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αθνχζηεθε έλα δεχηεξν δήηεκα ζρεηηθά γηα ην πσο 

ζέινπκε ην Γήκν καο θαη αλ ζα είλαη βηψζηκνο. Δδψ πέξα ηψξα πάεη πάξα πνιχ 

λα θνπβεληηάδνπκε γηα ην πσο ζέινπκε λα είλαη βηψζηκνο, ηδίσο φηαλ 

ζπκθσλνχκε κ' απηφ ην νπνίν έρνπκε εηνηκάζεη εδψ πέξα ζην Γήκν. Θαη 
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θνηηάρηε, βηψζηκνο Γήκνο δελ είλαη απηφο ν νπνίνο ηζνζθειίδεη ηα έζνδα κε ηα 

έμνδα. Βηψζηκνο Γήκνο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θνηλσληθέο 

παξνρέο ζηνλ θφζκν ηνπ. Δίπε ν Γήκαξρνο πξηλ θαη δελ άθνπζα θαλέλαλ λα 

κηιάεη, φηη ε ΘΔΓΘΔ δηεθδίθεζε ηα ρξήκαηα γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ξφηε 

ηα δηεθδίθεζε; Θαη εδψ πέξα μέξεηε, κηιάκε φινη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιεο 

θαη έρεη γίλεη παξζελνγέλλεζε. Ιεο θαη δελ αλήθνπλ ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη 

παξαηάμεηο ζηειέρε θαη δελ μέξνπλ ηη γίλεηαη θαη ζηελ ΘΔΓΘΔ. Παο ππελζπκίδσ, 

12 δηο ραξίζηεθαλ, ιεθηά δηθά καο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία απ' απηά ηα 12 

δηο πξνβιέπνληαη γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη παξνρέο ησλ Γήκσλ πξνο ηνλ 

θφζκν εδψ πέξα θαη ηα ράξηζαλ πξφζθαηα νη εθιεγκέλνη ζην Γ.Π. ηεο ΘΔΓΘΔ 

ηνπ ΞΑΠΝΘ, ηεο ΛΓ θαη ηνπ ΠΛΑΠΞΗΠΚΝ. Ππγεθξηκέλα, ηψξα λα ιέκε θαη λα 

θνπβεληηάδνπκε φηη γίλεηαη αγψλαο κέζα απφ ηελ ΘΔΓΘΔ ηνπ Θνπθνπιφπνπινπ 

γηα λα έρνπκε ιεθηά ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ιεθηά πνπ πξνβιέπνληαλ απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, λνκίδσ φηη θνξντδεχνπκε ηνπο εαπηνχο καο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ζηαλ ν Θνπθνπιφπνπινο κέρξη πξφζθαηα. Δλα δεχηεξν δήηεκα ην 

νπνίν - έλα δεχηεξν δήηεκα ην νπνίν ζέισ λα ζίμσ ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ. 

Θνπβεληηάζακε πάιη θαη κπαίλεη πάιη ην δήηεκα αλ καο έρνπλ βάιεη ην καραίξη 

ζην ιαηκφ. Κα, κε ζπγρσξείηε, γηα ηα ιεθηά ηα νπνία πξνβιέθηεθαλ πήγε 

θαλείο λα δηεθδηθήζεη; Κπαίλεη κέζα ζήκεξα απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ, δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο 2 εθαη. επξψ, ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο 8 εθαη. επξψ, ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1 εθαη. επξψ, ζχλνιν 12 ηα εθαηνκκχξηα. Θαη 

πξνβιέπεηαη λα κελ έρνπκε θαη, έηζη φπσο έξρεηαη θαη απφ ηελ θπβέξλεζε, 

ρξεκαηνδφηεζε. Ρη ζα θάλνπκε; Θα αθαηκάμνπκε ηνλ θφζκν κε ηνπηθή 

θνξνινγία; Κε ηέιε; Ζδε είπε ν Γήκαξρνο ζην πξφζθαην, ηειεπηαίν, ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηη δε ζα απμήζεη ηα ηέιε αιιά εθεί πνπ δελ ππήξραλ, 

ζα ηα βάισ. Ρη είλαη απηφ; Γελ είλαη θνξνεηζπξαθηηθή πνιηηηθή; Ξαξφλησλ ησλ 
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αξρεγψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Γηα καο ε Απνγξαθή θαη ν Ηζνινγηζκφο, απηφ ην 

νπνίν έξρεηαη ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απνηππψλεη ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ Γεκάξρσλ θαη ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο ΛΓ. 

Θνπβεληηάζακε ζήκεξα αλ ζέιεηε γηα ηα ζρνιεία ζηηο Αθίδλεο. Γελ είλαη 

αλάγθε ζήκεξα λα θνπβεληηάδνπκε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, ζην ηερληθφ πξφγξακκα φκσο ην νπνίν δελ πξνέβιεπε λέα 

ζρνιηθά θηίξηα, ην ςεθίζαηε. Γελ άθνπζα θαλέλαο λα δηακαξηχξεηαη γηα ηα 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ θαη βγαίλνπλε θαη φια ηα πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία ζα βάιεη ν Γήκνο πξνο πινπνίεζε απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα απφ ηδίνπο 

πφξνπο. Ξσο; Ξσο έξρεζηε ινηπφλ εδψ πέξα θαη θνπβεληηάδεηε; Ξνπ ζα βξείηε 

ηα ρξήκαηα; Ρη έγηλε ζηελ πεξηνρή καο ηα ηειεπηαία ρξφληα; Ζηαλ έξγα 

ππνδνκήο κήπσο; Αληηζεηζκηθή, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία; Ρη έγηλε; Δγηλαλ 

ζρνιεία; Απηφ ινηπφλ πνπ κεζνδεχεηαη θαη απφ εδψ πέξα ζήκεξα, είλαη λα 

απνδερηνχκε απηφ πνπ έγηλε θαη λα ζπλερηζηεί αχξην. Υξαία ιφγηα κπνξεί λα 

ιέκε θαη επρνιφγηα λα θάλνπκε, φπσο νη ίδηνη είπαηε ζην πξνεγνχκελν - γηαηί 

ζεσξνχκε ηερληθφ πξφγξακκα, απηφ πνπ θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα θαη 

πξνυπνινγηζκφ είλαη δεκέλν, λχρη θξέαο. Δίπε ν θ.Βιάρνο ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ φηη, λα, θάλακε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα ζήκεξα ζηνλ Θάιακν θαη εζεινληέο 

ήξζαλ θαη θαζαξίζαλε ηελ αθηή. Απηφ είλαη ην φξακα καο γηα ην Γήκν; Πε έλαλ 

Γήκν - επηρείξεζε λα βάδνπκε εζεινληέο; Απιήξσηε εξγαζία; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ ηζρχεη απηφ πνπ είπε ν θ.Βιάρνο. Γελ ηζρχνπλ θαλ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ην ιέεη ν Αληηδήκαξρνο, δελ μέξσ αλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Βαζηιάθν. Ππλερίζηε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρνπνζεηνχκαη ζ' απην ην νπνίν αθνχσ θαη απηφ έξρεηαη απφ  

Αληηδήκαξρν ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ ζέινπκε γηα ην Γήκν καο αχξην; 

Δρεηε ινηπφλ θαη ηα γέληα θαη ηα ρηέληα. Ξξνρσξήζηε θαη ςεθίζηε θαη κεζαχξην 

ζηνλ θφζκν, ν θφζκνο ζα θξίλεη, θαη κεζαχξην ζηνλ θφζκν ζα απνινγείζηε. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λα απαληήζσ θαη εγψ ζε νξηζκέλα πξάγκαηα, 

γηαηί κεξηθέο θνξέο ιέγνληαη θάπνηα εδψ ζέκαηα γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ 

θαη θαηαγξάθνληαη. Κέρξη ηψξα ην απέθεπγα λα απαληήζσ αιιά ηψξα ζα 

απαληήζσ. Ινηπφλ, ζηελ ΘΔΓΘΔ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξνεδξείν θαη ν ΠΟΗΕΑ, φρη 

ν ΠΛΑΠΞΗΠΚΝΠ, αιιά δε ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Ξξνεδξείνπ. 

Δλα είλαη απηφ. Θαη δεχηεξνλ δελ κπνξεί λα ηα βάδνπκε φια ζε έλα ηζνπβάιη 

θαη λα πεηάκε ππξνηερλήκαηα. Ινηπφλ, φπσο θαη λα ην θάλνπκε, ε ΘΔΓΘΔ είλαη 

ην φξγαλν ην ζπλδηθαιηζηηθφ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη παιεχνπκε κέζα 

απφ απηφ ην φξγαλν λα απαηηήζνπκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε φζα πξέπεη λα 

δνζνχλε ζηνπο Γήκνπο. Ρψξα, φζνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, ηψξα ηα ραξίδνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο έξζνπκε ζηνλ Ηζνινγηζκφ.   

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα κε ιέκε ηψξα ιφγηα θαη λα πεηάκε ηψξα ζηνλ αέξα θαη λα 

θαηαγξάθνληαη. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηψξα ηα δεηήκαηα πνπ - ζα ήζεια θαη' 

αξρήλ λα μεθηλήζσ κε νξηζκέλα ηερληθά, αο ην πσ έηζη, δεηήκαηα. Λα πσ θαη' 

αξρήλ απηφ πνπ επαλεηιεκκέλα έβαιε ν θ.Ιίηζαο γηαηί ίζσο λα κελ - δελ έγηλε 

θαηαλνεηφ. Ιέεη ζπλέρεηα γηα ηε ΓΔΑΓΝ. Ρα 600.000 πνπ ιέεη, αλαθέξεηαη ζαλ 

ζπκκεηνρέο ζην ελεξγεηηθφ. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Δίλαη νη κεηνρέο πνπ έρεη ν 
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Γήκνο ζηελ εηαηξεία πνπ ιέγεηαη ΓΔΑΓΝ. Ινηπφλ, ηψξα Θψζηα, κε ζπγρσξείο, 

ζπκκεηνρέο απηφ ζεκαίλεη ινγηζηηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν θεθάιαην ινηπφλ είλαη απηφ πνπ έρεη θαηαζέζεη ζηε ΓΔΑΓΝ. 

Ινηπφλ, ηψξα απφ εθεί θαη πέξα έλα εξψηεκα είλαη αλ ε ΓΔΑΓΝ έρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αλ έρεη κπεη ζε εθθαζάξηζε. Ινηπφλ, αλ έρεη κπεη ζε εθθαζάξηζε. 

Κε ηελ εθθαζάξηζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΓΔΑΓΝ ζα πεξάζνπλ ζην 

Γήκν, έηζη; Αξα ηα 600.000 απηφ ζα γίλεη αληίζηνηρα ην πνζφλ πνπ ζα 

εθηηκεζεί. Υζηφζν φκσο ππάξρεη θαη κηα απαίηεζε .. ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο 

ηνπ Γήκνπ, ηεο ΓΔΑΓΝ κάιινλ, πξνο ην Γήκν, έηζη; Ρνπ Γήκνπ πξνο ηε 

ΓΔΑΓΝ. Θαη εδψ είλαη θαη έλα εξψηεκα αλ είλαη κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αλαθέξνπκε εδψ. Δηζη; Δίλαη έλα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, εδψ φκσο, μαλαγπξλάσ ζην πξνεγνχκελν γηαηί έγηλε θαη έλα 

δήηεκα κε ηελ ΔΓΑΞ πξνεγνχκελα. Νκνινγνπκέλσο θαη θαθψο ιέηε φινη ζαο 

φηη εδψ κηιάκε κφλν γηα ηελ απνγξαθή. Απνγξαθή δε ζεκαίλεη απνγξαθή, 

θάζνκαη θαη θαηαγξάθσ ζε έλα ραξηί ην ηη έρσ. Απηφ είλαη Ηζνινγηζκφο 

Δλαξμεο θαη Ηζνινγηζκφο Δλαξμεο είλαη επίζεκν ραξηί. Θα δεκνζηεπηεί, δε ζα 

είλαη θαηη ην νπνίν ην γξάςακε εδψ γηα λα μέξνπκε ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ 

καο. Δίλαη απηφ πνπ, θαηά ηελ άπνςε καο, ιέκε φηη είλαη ε πεξηνπζία θαη νη 

ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ. Αξα ινηπφλ, θαη ππνρξέσζε πξνο 

ηελ ΔΓΑΞ αλ γξαθηεί εδψ είλαη απνδνρή θαη πξέπεη λα ην δερηείηε απηφ θαη 

εδψ ππάξρεη θαη έλα δήηεκα, θαη ηηο επηζθαιείο ππνρξεψζεηο πνπ ηηο ζβήζακε, 

ηα 2.300, πάιη βεβαησκέλα ρξέε είλαη. Ξσο ηα ζβήλνπκε; Ζ άπνςε κνπ ινηπφλ 

είλαη, αλ ζέιεηε λα ην - θαη θ.Γήκαξρε εθφζνλ έρεηε δηάζεζε λα δηεθδηθήζνπκε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

88 

θαη λα κελ πιεξψζνπκε ζηελ ΔΓΑΞ ην πνζφ απηφ, λα κεηαθέξεηε ην πνζφλ 

απηφ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ζηηο επηζθαιείο, κάιινλ ζηηο δηαγξακκέλεο, ηηο ππν 

δηαγξαθήλ, πσο ην ιέκε, ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε. Λα ηηο κεηαθέξεηε εθεί. 

Ινγηζηηθά ζαο ην ιέσ. Κε αχμεζε αληίζηνηρα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, γηα λα είλαη 

ην παζεηηθφ ζσζηφ. Ινηπφλ, ηψξα, φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηα άιια, έηζη, 

πνπ εηπψζεθαλ. Δγψ πξνζσπηθά, ινγηζηηθά λα ην πσ, θαηαλνψ θαη ηε 

πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη φιν απηφ ην δηάζηεκα θαη πξαγκαηηθά, έηζη; θαη ηνπο 

ππαιιήινπο λα ηνπο επραξηζηνχκε θηφιαο πνπ έρνπλε πάξα πνιχ δνπιέςεη ηα 

παηδηά, είλαη γεγνλφο φηη νη ππάιιεινη έρνπλε  δνπιέςεη πάξα πνιχ γηα λα γίλεη 

απηφ ην πξάγκα, είλαη πξάγκαηη έλαο ηεξάζηηνο φγθνο θαη ην θαηαιαβαίλσ, 

σζηφζν πηζηεχσ φηη ν ρξφλνο πνπ έδσζε θαη ε ίδηα ε Γηνίθεζε, ην ηξίκελν, 

ήηαλ πάξα πνιχ ιίγν. Θα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο λα δψζεη γηα λα 

κπνξέζεη, λα κπνξέζνπλ νη Γήκνη λα θάλνπλ πξαγκαηηθή απνηίκεζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο θαη λα βξνπλ φια απηά ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη. Γηαηί 

πξάγκαηη ζέιεηο ππνζεθνθπιαθεία, ζέιεηο ην έλα, ζέιεηο ην άιιν, ζέιεηο 

ζπκβνιαηνγξάθν λα ζνπ βγάιεη ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο, ζέιεηο λα θαηαγξαςεηο 

φια απηά απφ ηηο Θνηλφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. Νια 

απηά πξάγκαηη, φκσο πνιηηηθά, λα ην πσ έηζη, πσο ζα ςεθίζνπκε έλαλ 

Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο πνπ είλαη ζε κηα θηλνχκελε άκκνο; Γειαδή, αχξην 

βξίζθνπλ άιια ζηνηρεία, ζεκαίλεη αιιάδεη, ηξνπνηείηαη θαη ην ιέηε θηφιαο φηη 

φηαλ βξνχκε ηα άιια ζηνηρεία ζα ηξνπνπνηεζεί ν Ηζνινγηζκφο.  

 Γειαδή, είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έρσ ηελ άπνςε φηη δε καο θαιχπηεη, 

ηνπιάρηζηνλ εκάο, λα ςεθίζνπκε έλαλ Ηζνινγηζκφ, κηα θαηάζηαζε πεξηνπζηαθή 

ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα μέξεηο φηη απηφ είλαη ην ηειηθφ. Ρειείσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνπ απνζθνπεί απηφ δειαδή ζήκεξα λα ην ςεθίζνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν λνκνζέηεο ην πξνβιέπεη. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν λνκνζέηεο έθαλε ιάζνο φκσο. Κε ζπγρσξείηε, ζα έπξεπε λα 

παιέςεηε κέζα απφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ ζαο φξγαλν λα πάξεηε παξάηαζε. 

Γειαδή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη έηζη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 50 αθξηβψο, ζε 50 αθξηβψο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θάλεηε ιάζνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηαλ ππάξρνπλ δηεθδηθήζηκεο θαη εθηάζεηο θαη νηθφπεδα αθφκε, 

κπνξεί θαη 50 ρξφληα λα κελ έρνπκε θηάζεη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξέξα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φκσο ππάξρνπλ νη απαηηήζεηο 

θαη νη ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο άκα εζείο ζήκεξα καο πείηε  φηη απηέο είλαη θαη 

δελ ππαξρνπλ άιιεο θαη είλαη κφλν ζηα ζέκαηα ησλ αθηλήησλ, αιιάδεη, αιιά 

θαη ζ' απηφ δελ είκαζηε ζίγνπξνη. Θα ςεθίζνπκε θάηη γηα ην νπνίν δελ είκαζηε 

ζίγνπξνη. Δρσ φινη ηελ θαιή πξφζεζε, εηιηθξηλά ζαο ιέσ γηαηί εθηηκψ θαη ηε 

δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη, αιιά θαη ην φηη ρξεηάδεηαη έλαο κπνχζνπιαο πξαγκαηηθά 

γηα λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο. Αιιά αηζζάλνκαη φηη εάλ ηειηθά .. αηζζάλνκαη πνιχ 

κεγάιε επηθχιαμε γηα λα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί δε θηαίκε εκείο γηα ηνλ "Θαιιηθξάηε".  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηνλ "Θαιιηθξάηε" ζαθψο δε θηαίηε εζείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά πνπ ιέηε ζα έπξεπε λα απεπζπλζείηε πξαγκαηηθά ζην 

Λφκν ηνπ "Θαιιηθξάηε". 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κα δελ απεπζχλνκαη ζε ζαο. Ιέσ γηα ην λνκνζέηε, ηε Γηνίθεζε, 

γηα ην θξάηνο ην ιέσ. Ρψξα, πξαγκαηηθά ζα ζπκθσλήζσ θαη εγψ κε φια ηα 

πξνεγνχκελα. Βέβαηα ζα ηα πνχκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, φηη εκείο νπζηαζηηθά 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

90 

ηα 300.000 πνπ βγαίλεη πιεφλαζκα δελ κπνξψ λα παλεγπξίδνπκε φηη είκαζηε 

πιενλαζκαηηθνί, έηζη; Γελ είκαζηε πιενλαζκαηηθνί, νπζηαζηηθά, γηαηί αλ άκεζα 

δελ έξζνπλ ρξήκαηα ζην Γήκν θαη αλ άκεζα δε ζηεξηρηνχλ νη Γήκνη δελ 

πξφθεηηαη πξαγκαηηθά λα πξνρσξήζεη θαη φπσο ιέσ, φρη ηνλ Πεπηέκβξην, ζε 2 

κήλεο δε ζα έρνπκε λα πιεξψζνπκε. Απηφ είλαη γεγνλφο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε .. Θχξηα Πηεξγίνπ, δε ζα κπνξνχζα λα ζαο 

κηιήζσ νηθνλνκηθά. Δγψ είκαη γηαηξφο, εζείο είζηε νηθνλνκνιφγνο - ινγηζηήο κε 

εκπεηξία. Ζ πξσηε κνπ δήισζε ηελ έθαλα ζε ζαο πξηλ 25 ρξφληα, εζείο κνπ 

ηελ θάλαηε. Ινηπφλ, επνκέλσο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην Ππχξν ην Κέμε ήηαλε, ζην Ππχξν ην Κέμε δνχιεπε. Δρεη 

γίλεη κηα, έρεη γίλεη κηα πνιχ ζνβαξή δνπιεηά επί 3 κήλεο θαη απηή είλαη. Κέρξη 

ζηηγκήο φκσο απηή ε δνπιεηά, φπσο είπαηε έρεη δπζθνιίεο θαη έρεη γίλεη απηή. 

Γε ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάηη παξαπάλσ θαη απηφ ςεθίδνπκε ζήκεξα. Γελ 

ςεθίδνπκε ην επηζπκεηφ. Τεθίδνπκε απηφ πνπ πξέπεη λα ςεθίζνπκε γηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε ιεηηνπξγία καο. Γελ ςεθίδνπκε απηφ ην ηειηθφ. Ρν ηειηθφ 

είλαη - ν ρξφλνο δελ κπνξψ λα ηνλ πξνζδηνξίζσ, είλαη φλεηξν, είλαη φλεηξν δηθφ 

κνπ θαη δηθφ ζαο, θνηλφ. Θαη ζαο δεηψ φκσο, γηα λα θαηαιάβεηε απηά πνπ ιέσ, 

γηαηί ηα ιέσ κε θάπνηα ίζσο έκθαζε θαη λνκίδεηε φηη θάλσ θαη πνιηηηθή, δελ 

θάλσ θαζφινπ πνιηηηθή, ζαο δεηψ λα θάλεηε εζεινληηζκφ, απηφ πνπ δε ζέιεη ν 

θίινο κνπ ν Κηράιεο, λα' ξζείηε 2 κέξεο ζαλ ινγίζηξηα, λα βνεζήζεηε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ην είπα, αιιά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα βνεζήζεηε 2 κέξεο ην γξαθείν πάλσ, ηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ. 

2 κέξεο ζέισ λα' ξζείηε, λα θαζίζηε εθεί 8σξν φκσο θαη λα αληηκεησπίζεηε έλα 

πξφβιεκα ελφο θσδηθνχ, φηη ζα ηξαβήμεη κηα κέξα ιχζε, ηη ζα κπεη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Κηα κέξα λα δνχκε ζηνλ θσδηθφ απηφ ηη πξέπεη λα γίλεη. Γέθα 
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ηειέθσλα, δέθα δηαθνξεηηθέο γλψκεο θαη δέθα - ζέισ λα' ξζείηε 2 κέξεο γηα λα 

θαηαιάβεηε ηη ηξαβάλε πάλσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, έθηαζε ε 

κεγάιε κέξα. Ζ κέξα ηεο έγθξηζεο ηεο απνγξαθήο ηνπ λένπ Γήκνπ, ηνπ 

"Θαιιηθξάηεηνπ" Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γη' απηφ ήξζεο κε ηνλ ππνινγηζηή;  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Ζξζα πξνεηνηκαζκέλνο θίιε Βαζίιε. Ζ κέξα πνπ φινη ζα 

κάζνπκε αλ ηειηθά απηφο ν Γήκνο ζα έρεη πξνίθα γηα λα κπνξέζεη λα εθηειέζεη 

ηα ζπλερηδφκελα έξγα ή ζα πξνγξακκαηίζεη θαηλνχξγηα έξγα λα γίλνπλ κέζα 

ζην 2011 ή ζα είλαη ππεξρξεσκέλνο φπσο νξηζκέλνη ζέινπλ λα αθνχγεηαη. 

Ξξψηα απ' φια ζέισ λα ζπγραξψ ηελ εηαηξεία θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

νη νπνίνη είραλε αλαιάβεη έλα πνιχ δχζθνιν έξγν φλησο. Δγψ ζπλεξγάζηεθα 

καδί ηνπο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο θαη πάληα ήηαλ πξφζπκνη λα κε 

ελεκεξψζνπλ. Ξνιινί είλαη απηνί πνπ ην πνηήξη ην βιέπνπλε κηζνάδεην θαη 

άιινη ην βιέπνπλε κηζνγεκάην. Πεκαζία φκσο έρεη ηη πξαγκαηηθά ζα 

παξαδψζνπλ νη πξψελ Θνηλφηεηεο ζην λέν Γήκν θαη απηφ ην ζπκπέξαζκα ζα 

βγεη ζήκεξα εδψ κε ηε βνήζεηα ησλ Νξθσηψλ Ινγηζηψλ. Νζνλ αθνξά - εγψ ζα 

αζρνιεζψ κε 3, 4 πξαγκαηάθηα, γηαηί εηιηθξηλά ζαο κηιάσ έρσ φιε ηελ θαιή 

δηάζεζε λα ςεθίζσ ηνλ απνινγηζκφ .. ηελ απνγξαθή, είκαη ν κφλνο, ήκνπλ 

ζηελ Δπηηξνπή Απνγξαθήο θαη ήκνπλ ν κφλνο πνπ ππέγξαςα κε επηθχιαμε. 

Κεηά απφ ελδειερή έιεγρν, ζεσξψ φηη κε έρνπλε θαιχςεη αλ ζπδεηήζνπκε 

ηξία, ηέζζεξα πξαγκαηάθηα ηα νπνία πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ απνγξαθή. 

Νζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε πξνο ηελ ΔΓΑΞ ζέισ λα θάλσ γλσζηφ ζην 

Πψκα φηη ην πνζφ ην νπνίν ππνζηεξίδεη ε ΔΓΑΞ φηη νθείινπκε ζ' απηνχο δελ 

είλαη 2.000.000, είλαη 2.900.000 επξψ. Γειαδή 3, έηζη; Απηφ ην πνζφ πνηέ 

εκείο δελ ην απνδερηήθακε. Γελ πθίζηαηαη απηφ ην πνζφ. Αλ πάξεηε έλαλ 
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θαλνληθφ ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΑΞ ή ην ΝΡΔ ή ηεο ΓΔΖ ζα δείηε κηα 

πξνεγνχκελε κέηξεζε θαη κηα επφκελε κέηξεζε. Ζ δηαθνξά ηνπο επί ην πνζφ, 

επί ηελ ηηκή ηνπ θπβηθνχ ζα δψζεη ην απνηέιεζκα πνπ είλαη πξνο πιεξσκή. Αλ 

πάξεηε φκσο έλαλ ινγαξηαζκφ πνπ ζηέιλεη ε ΔΓΑΞ πξνο ηε Καπξνζνπβάια, 

μέξεηε ηη έρεη ζηελ ηειεπηαία κέηξεζε θαη ζηελ πξνεγνχκελε κέηξεζε; 9άξηα, 

κεδεληθά. Γελ ππάξρεη πξνεγνχκελε. Απζαίξεηα ρξεψλνπλ ηε Καπξνζνπβάια, 

ρξέσλαλ ηε Καπξνζνπβάια θαη ηψξα ην Γήκν Υξσπνχ κε πνζά δηθά ηνπο. 

100.000, 50.000, 200.000, ρσξίο λα πθίζηαληαη απηά ηα πνζά. Δηζη αθξηβψο 

είλαη ν ινγαξηαζκφο ηεο ΔΓΑΞ. Ξξνζπάζεζα λα ην θέξσ εδψ ζην Ππκβνχιην 

αιιά δπζηπρψο δχν κέξεο ηψξα δελ κπνξνχζα λα βξσ έλαλ ινγαξηζκφ ηεο 

ΔΓΑΞ, παξφηη κίιεζα κε ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πάλσ.  

 Απηφ δε ζαο θαίλεηαη πεξίεξγν; Γηα πνην ιφγν δελ έρεη πξνεγνχκελε 

κέηξεζε θαη ηειεπηαία κέηξεζε; Γελ έρεη γηαηί δελ ππάξρεη. Γελ κπνξνχλ λα 

κεηξήζνπλε. Δκείο πνηέ δελ είπακε φηη ρξσζηάλε ζηελ ΔΓΑΞ. Θέισ λα 

ελεκεξψζσ ηνλ θ.Γήκαξρν φηη ζην ρσξηφ κνπ ιέλε φηη ν ιχθνο ζηελ 

αλακπνπκπνχια ραίξεηαη. Απηφ παξαθαιάεη ηψξα ε ΔΓΑΞ. Ζ αλακπνπκπνχια 

είλαη ν "Θαιιηθξάηεο" θαη ν ιχθνο είλαη ε ΔΓΑΞ. Γε ζα ηνπο δψζνπκε απηφ, 

απηφ ην βήκα. Γηα κέλα, Γήκαξρε, πξέπεη ην ρξένο απηφ λα κελ αλαθεξζεί 

θαζφινπ ζηελ απνγξαθή. Γηαηί πνηνο κνπ ιέεη εκέλα φηη αχξην δελ έξρνληαη νη 

δηθεγφξνη ηεο ΔΓΑΞ θαη λα πνχλ, ειάηε εδψ εζείο ξε, θάλαηε κηα απνγξαθή, 

ην Ππκβνχιην απνδέρηεθε ηελ απνγξαθή, κέζα ππάξρεη κηα ππνρξέσζε ηνπ 

Γήκνπ πξνο ηελ ΔΓΑΞ 2.900. Λα κνπ ην δψζεηε. Θαη δελ κπνξείηε ηψξα; Πε 

10 ρξφληα, ζε 20, φπνηε κπνξείηε. Αιιά λα κε δεζκεχζνπκε ην Γήκν Υξσπνχ 

κε απηφ ην πνζφ. Ξξέπεη απηφ ην πνζφ λα εμαθαληζηεί απφ ηελ απνγξαθή, 

γηαηί δελ πθίζηαηαη. Απηά φζνλ αθνξά ηελ ΔΓΑΞ. Ρα δάλεηα. Λαη, είλαη κηα 

νθεηιή, αιιά ηα 2.000.000 επξψ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο, ζα 

απνπιεξσζνχλ ζε 10 κε 15 ρξφληα. Ξαξάδεηγκα, ηα 435.000 πνπ θαίλνληαη 

ζηελ Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ, δελ έρεη εθηακηεπηεί νχηε 1 επξψ. Νια ηα 
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ρξήκαηα είλαη ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Δδψ ζέισ λα 

ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη θαη εγψ φηαλ αλέιαβα ηελ Θνηλφηεηα ην 1999, 

παξέιαβα ρξένο ηεο ηάμεσο ησλ 275.000.000 δξρ. Θαη γηα λα θαηαιαβεηε ηη 

πνζφ είλαη απηφ, θηάλεη λα ζαο πσ φηη ηφηε ν πξνυπνινγηζκφο φινπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ 1999 ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ ήηαλε 150.000.000 

δξρ. Γειαδή, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλε ην κηζφ απφ ην ρξένο. Απηά 

ζέισ γηα ηελ ηζηνξία. Ξξαγκαηηθά φκσο κεηά απφ κηα λνηθπξεκέλε Γηνίθεζε θαη 

έλαλ ζσζηφ, εχζηνρν πξνγξακκαηηζκφ, θαηαθέξακε θαη θάλακε απηφ ην έξγν 

πνπ θάλακε.  

 Βεβαησκέλεο απαηηήζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: 15 ρξφληα, έηζη; Λαη κελ ππαξρεη απηή ε νθεηιή 2.000.000 αιιά ζα 

απνπιεξσζεί ζε 15 ρξφληα. Δηζη; 10; 

.......:  10 ή 15.  

ΟΝΠΠΖΠ: 10 ή 15 είλαη.  

.......: 10. 

ΟΝΠΠΖΠ: 10, σξαία, εληάμεη, ζπγλψκε. Ρξίην, κε βεβαησκέλεο απαηηήζεηο 

έσο ηηο 31.12.2010. Γλσξίδσ φηη δελ κπνξείηε λα βάιεηε κέζα ζηελ απνγξαθή 

απηά ηα πνζά. Κπνξείηε φκσο λα θάλεηε κηα πξφβιεςε, κηα πξφβιεςε πνπ ζα 

ιέεη ην εμήο, ππάξρνπλ πνιινί Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο πνπ κέρξη ηηο 31.12., εδψ 

έρσ έλαλ θαηάινγν, πνπ κέρξη ηηο 31.12.2010 δελ κπνξνχζαλ, δελ ήηαλ ηθαλφ 

λα βεβαησζνχλ απαηηήζεηο, πνπ είλαη απφ ηε χδξεπζε θπξίσο. Δηζη; Θαη απηφ 

ην πνζφ θχξηνη κνπ δελ είλαη επθαηαθξφλεην. Δίλαη 4.500.000 επξψ. Λα έρεηε 

ππ' φςε ζαο φηη κφιηο βεβαησζνχλε νη θαηάινγνη ζε 2, 3 κήλεο ζα πέζνπλ ζην 

ηακείν αξθεηά ιεθηά, ηεο ηάμεσο ησλ 4.500.000 επξψ. Νζνλ αθνξά ηα 

δεκνηηθά ηέιε, γη' απηνχο πνπ γλσξίδνπλ, ε ΓΔΖ θαζπζηεξεί ηνπιάρηζηνλ έλα 
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3κελν λα απνδψζεη ηα δεκνηηθά ηέιε. Γειαδή, ηα δεκνηηθά ηέιε ηνπ 10νπ, 

11νπ, 12νπ ηνπ 2010 πέζαλε ηψξα. Φαληαζηείηε φηη θαη απηά ηα ρξήκαηα, ζα 

κηιήζσ κφλν γηα ηελ Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ γηαηί δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θάλσ 

έξεπλα γηα ηνπο άιινπο Γήκνπο, ησλ 3 κελψλ είλαη 60.000. Δλαο πξφρεηξνο 

πξνυπνινγηζκφο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500.000, απηά ηα δεκνηηθά ηέιε ηα 

νπνία έρνπλ, είλαη βεβαησκέλα ηα παξειζφληα έηε θαη έρνπλ πιεξσζεί ηψξα. 

Γειαδή, 4.500.000 ε πξφβιεςε + 500 ηα δεκνηηθά ηέιε είλαη 5.000.000. Δηζη; 

Ρέηαξηνλ, φζνλ αθνξά ηηο επηζθαιείο βεβαησκέλεο απαηηήζεηο. Γηα καο ε 

επηζθάιεηα ζηηο βεβαησκέλεο απαηηήζεηο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 10 κε 20% θαη απηά γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο 

θαη ζθνπνχο. Πε θάζε ρσξηφ ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο αλαμηνπαζνχλησλ, 

ππάξρνπλε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ππάξρνπλε άλεξγνη νη νπνίνη, εδψ 

είκαζηε λα ηνπο βνεζήζνπκε θαη λα δηαγξάςνπκε απηά ηα επηπιένλ βάξε πνπ 

ηνπο βάδεη ν Γήκνο. Γη' απηφ ζεσξψ φηη ε επηζθάιεηα ζηηο βεβαησκέλεο 

απαηηήζεηο πξέπεη λα είλαη ην αλψηεξν ην 20%. Γειαδή, ζηα 5.800 .. είλαη 2 ρ 

6, 12, είλαη 1.200. Δηζη; Γελ είλαη θαζφινπ κηθξφ ην πνζφ θαη απηφ. Φπζηθά 

φκσο, λαη, δερφκαζηε ηελ επηζθάιεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 10 κε 20%. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, κπνξείηε λα βάιεηε ηνπο κεραληζκνχο ζαο λα εηζπξάμνπλε 

θ.Γήκαξρε. Απηφ ζεσξνχκε, φηη εκείο κπνξνχκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί δελ εηζπξάηηαηε ηφζν θαηξφ θαη ζα ηα εηζπξάμνπκε εκείο; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, ν Γήκνο θαη ε Θνηλφηεηα έρεη κηα ζπλέρεηα. Ν 

"Θαιιηθξάηεο" .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. 5.500.000 θαη ζα εηζπξάμνπκε ην 90% απηψλ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κπξάβν.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παιηά έηε;  

ΟΝΠΠΖΠ: Θα ζαο πσ ην εμήο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηα πιεξψλαλε νη άλζξσπνη .. Θα ηα είραλε πιεξψζεη νη 

άλζξσπνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ αλέιαβα ην '99 θ.Γήκαξρε θαη δελ ππάξρεη ρξένο πξηλ ην 

2005. .. Δληάμεη; Ινηπφλ, ζέισ λα θάλσ έλα δηάινγν κε ηνλ θ.Ρζνπθαιά. Γελ 

μέξσ αλ είλαη εχθνιν. Νζνλ αθνξά ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχληνκα θ.Ονχζζε γηαηί έρνπκε ππεξβεί θαηά πνιχ ην ρξφλν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρσ κηιήζεη θαζφινπ Ξξφεδξε. Θαζφινπ δε κίιεζα ζήκεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 7 ιεπηά κηιάηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ρξνλνκεηξείηε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινπο ηνπο ρξνλνκεηξψ ζήκεξα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, επραξηζηψ. Γε ζα αξγήζσ, φρη. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηε 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ, ζηελ Απνγξαθή θάζε Α', ζην θχιιν 

εξγαζίαο, αλεμφθιεηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, ππάξρνπλ 5.000 επξψ 

πξνο ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν. Απηά πξέπεη λα δηαγξαθνχλ. θίζηαλην ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Ρψξα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ. Δίλαη ζηα ρξεκαηηθά 

εληάικαηα. Πηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ζ' απηφ ην θχιιν 

εξγαζίαο, ππάξρνπλ 15.000 επξψ θαη απηά πξέπεη λα δηαγξαθνχλ, πνπ απηά 

είλαη πξνο ην Ξλεπκαηηθφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξνο ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ. Θαη απηά πξέπεη λα δηαγξαθνχλ, δελ 

κπνξνχλ λα εηζπξαρηνχλ ηψξα. Φαίλνληαη ζαλ νθεηιέο ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

λα εηζπξαρζνχλ. Δίλαη δεδνκέλν. Νπσο δηαγξάςακε θαη ηνπ Ππθακήλνπ 2, 3 

πνπ είρε ηέηνηα, έηζη πξέπεη λα ηα δηαγξάςνπκε θαη εδψ. Νζνλ αθνξά ηε 
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Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιάκνπ, ζηελ Απνγξαθή Α' θάζεο ζην θχιιν εξγαζίαο, 

αλεμφθιεηα ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 39, 40, 41 θαη 42, 

ππάξρεη έλα πνζφ 8.000 επξψ πξνο ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ηα νπνία πξέπεη λα 

δηαγξαθνχλ. Πηελ Θνηλφηεηα Καιαθάζαο, ζηα ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πιεξσκήο, ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 2225, ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.000 επξψ θαη απηά 

πξέπεη λα δηαγξαθνχλ, πξννξίδνληαλ πξνο ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Πηελ Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα Ξνιπδελδξίνπ ζηελ Απνγξαθή Φάζε Α' ζην θχιιν εξγαζίαο, 

αλεμφθιεηα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 1 + 8, ππάξρεη έλα 

πνζφ 43.000 επξψ πνπ πξννξίδνληαλ πξνο ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν θαη ηνλ 

Αζιεηηθφ Νκηιν θαη απηά πξέπεη λα δηαγξαθνχλ. Γελ πθίζηαληαη απηέο νη 

ρξεψζεηο. Πηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ φζνλ αθνξά 153.000 επξψ 

πξνο ηελ ΘΔΞΑ. 135.000 επξψ πξνο ηελ ΘΔΞΑ. Θαη απηά πξέπεη λα 

δηαγξαθνχλ. Νζνλ αθνξά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, λαη, δελ πθίζηαληαη ε ρξέσζε. Ρειείσζε ην έηνο, έπξεπε λα 

ηα πάξνπλε ζην 2010. Γελ ηα πήξαλε, δηαγξάθνληαη. Νζνλ αθνξά ζην Γήκν 

Υξσπίσλ, εγψ δε ζα αλαθεξζψ γηα ηηο 600.000 ηεο ΓΔΑΓΝ, ζα αλαθεξζψ 

φκσο γηα ηελ Απνγξαθή Φάζε Α' ζην θχιιν εξγαζίαο, ππνρξεψζεηο πξνο 

πξνκεζεπηέο ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 88 έσο 94, ππάξρνπλ ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο χςνπο 156.000 επξψ. Ρη είλαη απηά; Απηφ ζέισ λα δσ. Θέισ λα 

μέξσ γη' απηά αλ ζα δνζνχλ ή φρη. Δίκαη ζίγνπξνο θ.Ρζνπθαιά γηαηί πνιιέο 

θνξέο κίιεζα κε ηνλ ζπλεξγάηε ζαο, ηνλ θ.Γηαλλφπνπιν, κνπ είπε φηη ε 

θαηάζηαζε ηελ νπνία παξαιακβάλεη ν Γήκνο Υξσπνχ είλαη πάξα πνιχ θαιή θαη 

ζε ζρέζε κε άιινπο Γήκνπο. Ρν ίδην πηζηεχσ φηη ιέηε θαη εζείο, έηζη; Ρψξα, 

εγψ φπσο ζαο είπα σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο είκαη ν κνλαδηθφο πνπ ππέγξαςα 

κε επηθχιαμε. Ζζεια λα θάλσ πην ζσζηφ έιεγρν.  
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 Ζ πξφηαζε καο φζνλ αθνξά ηελ παξάηαμε καο γηα λα ςεθίζνπκε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2010. Αλ φια ηα πνζά απφ ηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ 

πξναλέθεξα ζπλνιηθνχ πνζνχ 85.000 επξψ θαη ηα πνζά ηεο ΓΔΑΓΝ 156.000 

επξψ, αλ ε επηζθάιεηα είλαη κέρξη 20% θαη φρη παξαπάλσ, αλ δελ απνδερζείηε 

απηφ ην πιαζκαηηθφ ρξένο ηεο ΔΓΑΞ ηεο ηάμεσο ησλ 2.900.000 επξψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα κελ ην αλαθέξνπκε, λα κελ ην γξάςνπκε Γήκαξρε, λα κελ ην 

γξάςνπκε. Δίλαη θαθφ λα κελ ην γξάςνπκε; Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ γηα 

πνην ιφγν λα ην γξάςνπκε θαη λα δψζνπκε ιαβή αχξην ζηνπο δηθεγφξνπο λα 

έξζνπλ λα ην απαηηήζνπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θαη νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη αλ ηέινο, αλ ηέινο, κέζα ζηελ παξνπζίαζε ζαο γίλεηαη κηα 

αλαθνξά φζνλ αθνξά ηηο πξνεγνχκελεο αβεβαίσηεο απαηηήζεηο, έηζη; πνπ ζα 

βεβαησζνχλ ηψξα, ηεο ηάμεσο ησλ 5.000.000 επξψ, εκείο φλησο έρνπκε ηελ 

θαιή ζέιεζε θαη ζα ςεθίζνπκε ηνλ απνινγηζκφ. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Ρν ιφγν έρεη .. Α, ζα κηιήζεηε 

Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζε ζρέζε κε άιινπο Γήκνπο κπνξεί λα είκαζηε 

θαιχηεξα, αιιά ζεκαζία έρεη φηη πξέπεη λα θάλνπκε πξνζπάζεηα, φπσο είπα, 

γηα λα θξαηήζνπκε ην Γήκν καο. Δγψ δάλεην δε ζα πάξσ, ζα θνηηάμσ λα κελ 

πάξσ πνηέ θαη μέξεηε πνηα είλαη ε ζθέςε κνπ; Νηη δάλεην πηζαλψο λα κελ 

κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ ηε ρψξα καο ζην κέιινλ θαη λα ζέινπκε δειαδή. 

Ζδε αξρίδνπλε νη δπζθνιίεο γηα λα πάξνπλε δάλεηα νη Γήκνη, φινη νη Γήκνη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Νη δπζθνιίεο, νη φξνη, νη φξνη, γηα λα πάξεηο δάλεην ζήκεξα, 

είλαη πεξηζζφηεξνη απφ πέξζη. Νη φξνη γηα λα παξεηο δάλεην. Πηελ πνξεία ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο δελ επλνεί λα ζηεξίδεηαη έλαο Γήκνο ζε 

δάλεηα. Ππκθσλείηε ζ' απηφ; Δζείο φκσο ην 2010, ην 2010 πήξαηε δάλεην 

θ.Ονχζζε ρσξίο ηα νηθνλνκηθά ζαο λα πξνβιέπνπλ λα κπνξεί λα πιεξσζεί θαη 

ην απνδεηθλχσ απηφ πνπ ιέσ, ην απνδεηθλχσ. Δρεηε εδψ θεθάιαην 31.12., 

182.000 κεηξεηφ. Ξαξαιακβάλνπκε ρξένο 1.022.000 θαη έρεηε 182.000 

κεηξεηφ. Πε πξνκεζεπηέο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξνπ ην ιέεη απηφ θ.Γήκαξρε ην 1.000.000; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζνπ ην δψζσ. 1.022.000. Πε πξνκεζεπηέο 426.000, 

νθεηιέηεο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάλεηε ιάζνο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππθάκελν. Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 872 θαη 

καθξνπξφζεζκεο 484. 1.200. Δίπα ιηγφηεξα εγψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πχλνιν, ζχλνιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πχλνιν, 872 + 484, 1.300 πεξίπνπ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ππλ 400 απφ πνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηα δάλεηα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηά είλαη .. Γελ ππάξρνπλ απηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ελλνψ ην εμήο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηά δελ ππάξρνπλ Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ελλνψ θαη ελλνψ ην εμήο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηά ηα ρξήκαηα ζαο είπα είλαη ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ελλνψ ην εμήο, παίξλεηε δάλεην 484.000 φηαλ ην ηακείν ζαο 

είλαη κείνλ. Δγψ δε ζα ην θάλσ ζην Γήκν Υξσπνχ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, ην ηακείν κνπ δελ είλαη κείνλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ζην Γήκν Υξσπνχ δε ζα ην θάλσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία έρσ θηηάμεη θαη φπνηνο κπνξεί λα ηε 

δηαςεχζεη, ηελ νπνία ζα θαηαζέζσ ζην Ξξνεδξείν θαη λα αλαγλσζηεί ζαο 

παξαθαιψ. Ινηπφλ, ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ είλαη 

182.805. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νη βεβαησκέλεο απαηηήζεηο ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ είλαη 

413.000 επξψ. Νη ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο είλαη 16.900, νη ππνρξεψζεηο πξνο 

πξνκεζεπηέο είλαη 661, νη ππνρξεψζεηο πξνο ηακεία είλαη 5.000. Ρα 

αλεμφθιεηα ρξεκαηηθά εληάικαηα είλαη 124.000, νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο 

κηζζνδνζίαο είλαη 4.000, νη ππνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο είλαη 3.000, νη 

εθθαζαξηζκέλεο ππνρξεψζεηο είλαη 19.000. Δξγα ηα νπνία, γηαηί κέζα ζηνπο 

πξνκεζεπηέο είλαη ηα έξγα ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζην ΘΖΠΔΑ θαη είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 374.000 επξψ, ηα νπνία πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηηο 661. 

Πχλνιν ηειηθφ, ε Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ, αλ εηζπξαρζνχλ απηά πνπ ηηο 

ρξσζηάεη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ εηζπξαρζνχλε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, ππάξρεη κηα ζπλέρεηα. Φπζηθά. Γηαηί εγψ ην 

θάλσ ην έξγν; Γηαηί βιέπσ φηη ζα εηζπξάμσ, γη' απηφ ην θάλσ ην έξγν 
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Γήκαξρε. Ινηπφλ, είλαη ζπλ 134.705,86. Θαη εδψ είλαη νη Νξθσηνί αλ ζέινπλ, 

αλ κπνξνχλ λα δηαςεχζνπλ απηφ ην ραξηί.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην ραξηί πνπ έρεηε είλαη πεξαζκέλν ζηελ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη δελ έρσ θαλεη πξφβιεςε γηα ηα 60.000 ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πεξαζκέλν .. ; 

ΟΝΠΠΖΠ: .. θαη ην Β' εμάκελν ηνπ 2010. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πεξαζκέλν ζηελ απνγξαθή απηφ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Νια αθξηβψο φπσο ζαο ηα ιέσ. Νη ηηκέο δελ ηηο έβαια .. ηα πνζά 

δελ ηα έβαια απφ ην κπαιφ κνπ. Νια είλαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζα ην, απηφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ κπνξεί ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο λα κνπ πεη γη' απηφ ην ζέκα, 

ζέισ θαη ηε γλψκε ηεο. Γελ έρσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ζαο είπα, έξγν γίλεηαη κε πξφβιεςε. Ξήξα 400.000 επξψ, αιιά 

έρσ λα εηζπξάμσ θαη 413. Δληάμεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ βιέπσ, Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ ζχλνιν νθεηιψλ 1 ηφζν. 

Βιέπσ ηακείν 182. Δίλαη έηζη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ηφζν απιά. Γελ είπα ηφζν απιά. Δζείο λνκίδεηε φηη 1 

εθαη. θαη είλαη λα εηζπξάμνπκε; Απφ ην Ππθάκελν; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη 374.000 επξψ, είλαη απφ απηά ηα 747 πνπ βιέπεηε, 374 είλαη 

απφ ην ΘΖΠΔΑ, είλαη εληαγκέλα έξγα ηα νπνία δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ν 

Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα, ηελ ππνρξέσζε ηελ έρεη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, 374, απηά ηα αθαηξψ. Αιιά πάιη είζαζηε πνιχ κέζα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη 313.000 απφ ηηο βεβαησκέλεο απαηηήζεηο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη θ.Ρζνπθαιά, ζέισ ηελ άπνςε ζαο. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Σνλδξηθά, κερξη θαη ην '9, κέρξη θαη ην '9 ην λνχκεξν, 

ζπκθσλψ, εθηφο φηη ζα έπξεπε λα κπεη θαη ε Καπξνζνπβάια κέζα. Αο πνπκε 

φηη απηφ δελ ην δέρεζηε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν δέρνκαη. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νθ. Ρα εληαγκέλα έξγα πνπ ζα πξναρζνχλ απφ άιιν θνξέα, 

ΘΖΠΔΑΠ θαη ηελ χδξεπζε Β' εμάκελν 2010, πνπ είλαη 374.000 θαη .., ζαλ 

απαηηήζεηο ηα βάδεηε, απηά δελ ηα μέξσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, ηα εληαγκέλα έξγα είλαη έξγα, έρσ εδψ ηνλ θαηάινγν .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Απηά .. Νρη, ζαο ιέσ, ξσηήζαηε ηελ άπνςε κνπ. Γειαδή, κέρξη 

θαη ην '9 κνπ θαίλνληαη λνχκεξα πνπ είλαη θνληά ζ' απηά πνπ ιέεη ε απνγξαθή 

θαη ηα αλαγλσξίδσ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη αθξηβψο, είλαη θαη κε ην θφκκα θ.Ρζνπθαιά. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ ηα έθαλα αθξηβψο. Γειαδή κηα άπνςε δεηήζαηε, έηζη; Ρα 

απφ εδψ θαη θάησ, ην 10 πνπ έρεηε, ηηο 374.000 θαη ηα 120, απιά δελ ηα μέξσ. 

Δίλαη εθηφο απφ απηά πνπ έρσ ειέγμεη θαη απ' απηά πνπ κπνξψ λα ζαο πσ κηα 

άπνςε. Απηφ θαηαζέησ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ρζνπθαιά, έρσ εδψ ηνλ θαηάινγν ΘΖΠΔΑ .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, έρσ εδψ ηνλ .. 
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ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θχξηε Ονχζζε, δελ είλαη ζέκα ηψξα. Δδψ θάλνπκε εκείο κηα 

δνπιεηά .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία, λαη, αιιά δελ κπνξνχκε λα ιέκε ιφγηα εδψ γηα λα θάλνπκε 

.. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη, δελ κπνξψ λα κηιάσ επί παληφο επηζηεηνχ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ ηα έρσ καδί ζαο, έηζη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα εηζπξάμνπκε φια απηά απφ ηνλ θφζκν ηα παιηά; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ ηα έρσ καδί ζαο. Δγψ έρσ ηνλ θαηάινγν ΘΖΠΔΑ εδψ ην νπνίν 

ιέεη, φηη εληαγκέλα έξγα, νξηζηηθή έληαμε, γηα ηελ Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ 

ππνινίπνληαη λα εηζπξαρζνχλ 374.000 επξψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ιέκε ιφγηα φκσο Γήκαξρε, κε ιέκε ιφγηα γηα λα ιέκε ιφγηα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Κπξάβν. Απηφ πνπ έρσ εγψ λα ζνπ πσ είλαη φηη ε Θνηλφηεηα 

Ππθακήλνπ είλαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά εγψ, εκέλα, εκέλα κε ελδηαθέξνπλε μεθάζαξα ηα 

πξάγκαηα. Δίλαη μεθάζαξα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ ην ραξηί ζηνπο Υξθσηνχο Ινγηζηέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζε θσλάμσ θαη ζα δνχκε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Ππθακήλνπ. Θα 

ην δνχκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ ην ραξηί ζηνπο Νξθσηνχο Ινγηζηέο. Λα ην ειέγμνπλε θαη λα 

κνπ πνπλ ην παξακηθξφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ε ψξα ηψξα. Γελ είλαη ε ψξα, έρνπκε θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ .. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δζείο αλνίμαηε ηελ θνπβέληα θαη λα μέξεηε φηη είκαη ππνρξεσκέλνο 

λα απαληήζσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο ην αλνίμαηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξεηάμαηε ην γάληη θαη ην ζήθσζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην Ππθάκελν εζείο ην αλνίμαηε θαη έρνπκε θαη 

πξνυπνινγηζκφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζαο είπα ηελ άπνςε ηεο παξαηάμεσο καο. 

Νηη εάλ απηά πνπ είπακε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζν γηα ηελ ΔΓΑΞ επεηδή ην αλαθέξαηε θαη εζείο θαη θαιά 

θάλαηε θαη ην αλαθέξαηε ζαλ πξψελ Ξξφεδξνο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί λα κε βγεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο δηαβεβαηψ, ηελ απάληεζε ηελ πήξαηε, αλ κπνξεί ν 

θ.Ρζνπθαιάο λα θάλεη θάηη ηψξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, λα αιιάμεη 

θσδηθφ, λα ην βγάιεη, λα ην θάλεη ..  

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, είλαη πξνηηκφηεξν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ην πιεξψζνπκε, νχηε κηα ζην 

εθαηνκκχξην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα ζαο πσ ην εμήο, αλ ζπκθσλνχλ θαη νη άιινη ζπλάδειθνη, εκείο 

έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνλ θ.Ρζνπθαιά θαη ζηελ εηαηξεία απηή, ζπλεξγάζηεθα 

καδί ηνπο, είλαη ππέξνρνη άλζξσπνη, έρνπκε εκπηζηνζχλε λα ην θάλνπλ, λα 

ςεθίζεη εδψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα βγεη θαη λα πάξνπκε νκφθσλα ηελ 

απφθαζε. Δρνπκε, έρνπκε εκπηζηνζχλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζνπθαιά. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λα θάλσ, λα θάλσ κηα πξφηαζε γηαηί αληηιήθζεθα ην 

πξφβιεκα. Λα βγεη ηειείσο δε γίλεηαη, γηαηί ππάξρεη ηηκνιφγην, ππάξρεη 
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απαίηεζε απφ εθεί. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε φκσο είλαη ην εμήο: Αληί λα 

ην έρνπκε ζαλ ππνρξέσζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θάπνηνο ινγαξηαζκφο, πσο ην ιέλε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρέινο πάλησλ, εκείο ην βιέπνπκε ην ίδην. Δίλαη αλάιεςε, είλαη 

ην παξαζηαηηθφ πνπ καο δίλεη, πνπ καο ιέεη φηη ρξσζηάκε ρξήκαηα. Απφ εθεί 

θαη πέξα, απηφ πνπ ζα κπνξνχζα λα πξνηείλσ είλαη, αληί λα θαίλεηαη ζαλ 

ππνρξέσζε πξνκεζεπηέο, λα πάεη ζε έλαλ θσδηθφ "ινηπέο πξνβιέςεηο" ζην 

παζεηηθφ. Δηζη; Παλ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Νπσο πάεη θαη έλα .. Νηαλ ζα 

πάξνπκε γηα παξάδεηγκα, γηα λα ην νινθιεξψζσ, φηαλ ζα πάξνπκε ηηο 

επηζηνιέο απφ ηνπο δηθεγφξνπο γηα ηηο εθθξεκείο δίθεο, απηφ ην πνζφ ζα κπνπλ 

θαη άιια πνζά κέζα, γηαηί κπνξεί λα εθηηκήζεη ν δηθεγφξνο φηη θάπνηνο απ' 

απηνχο πνπ θάλνπλ αγσγή έλαληη ηνπ Γήκνπ ζα δηθαησζεί θαη ζα πάξεη θάπνηα 

ρξήκαηα. Απηφ πξέπεη λα πάεη ζαλ "ινηπή πξφβιεςε".  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη, δελ είλαη αγσγή. Αληί λα ην βάινπκε ζαλ θαηαβιεηέν ηελ 

επφκελε ρξνληά, λα ην βάινπκε ζηηο πξνβιέςεηο, ζαλ πξφβιεςε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζνπθαιά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ρζνπθαιά, δε καο ιχλεη ην πξφβιεκα απηφ. Αλ είλαη .. Ρη λα 

ην πιεξψζνπκε ηψξα, ηη λα ην πιεξψζνπκε κεηά απφ 20 ρξφληα. Αλ εκείο ιέκε 

φηη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, .. ην ζέκα, ε δηαθσλία ππάξρεη, πξέπεη λα ζπλερίζεη ε 

δηαδηθαζία. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Κήπσο κπνξείηε, ζπγλψκε, κήπσο κπνξείηε λα ην βάιεηε 

θ.Ρζνπθαιά εθεί, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δθεί πνπ θαίλεηαη νη ππνρξεψζεηο νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα 

πιεξσζνχλε πνηέ. Λα κπεη εθεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ην εξψηεκα, ζα απαληεζεί. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρέηνην θνλδχιη δελ ππάξρεη θάπνπ. Ρν κφλν θνλδχιη πνπ 

κπνξνχκε λα ην βάινπκε είλαη ζαλ πξνβιέςεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ρζνπθαιά. Θχξηε Θηνχζε, ζαο αθνχκε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη θ.Ιίηζα, επηηέινπο. Ππλερίζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ άξρηζα αθφκα Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξαξφιν πνπ ληψζσ κνλαμηά ζήκεξα απφ πιεπξάο ηνπ ζπλδπαζκνχ 

κνπ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζψ θαη γηα ινγαξηαζκφ κνπ θαη γηα ην ζπλδπαζκφ 

κνπ, λαη, ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο: Ξξψηα απ' φια εγψ ζε αληίζεζε κε ην θίιν 

κνπ ηνλ Θσκά ηνλ Ονχζζε δε ζέισ λα επραξηζηήζσ θαλέλαλ. Γε ζέισ λα 

επραξηζηήζσ εηιηθξηλά θαλελαλ θαη - ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ έρσ 

εκπηζηνζχλε ζηελ εηαηξεία πνπ δηελέξγεζε ηελ απνγξαθή, πνπ βνήζεζε λα 

γίλεη απηή ε απνγξαθή. Ρν ιέσ απηφ γηαηί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έθαλα 

αξθεηέο εξσηήζεηο ζηνλ θ.Γηαλλφπνπιν θαη πήξα θαηάιιειεο απαληήζεηο. Αιιά 

δε ζέισ λα ηελ επραξηζηήζσ γηαηί ζα ηνπο επραξηζηήζεη ε ακνηβή ηνπο. Δίλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπλε. Ππλερίδσ θαη ιέσ ην εμήο, ζπλερίδεηαη λα γίλεηαη 

ην ίδην πξάγκα. Δγψ είκαη 2 κήλεο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, θάλσ πξψηε θνξά 

απηφ πνπ ιέγεηαη Ηζνινγηζκφο, ζπγλψκνη θχξηνη, ρσξίο λα θηαίεη ηέηνην, απηφ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

106 

εδψ δελ είλαη πφλεκα Ηζνινγηζκνχ. Θαη ζα ζαο εμεγήζσ ακέζσο. Πηηο 15 ηνπ 

κελφο πνπ ςεθίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είλαη ιεπηνκέξεηα αιιά ζηε 

ινγηζηηθή θ.Ρζνπθαιά θξίλεηαη ζηε ιεπηνκέξεηα, αλ δελ απαηψκαη, ζηηο 15 ηνπ 

κελφο πνπ ςεθίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έξρεηαη ζει. 17, ζπκκεηνρέο ησλ 

Γήκσλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο, Γήκνο Απιψλα 5.693,35. Απηφ βξίζθσ θαη ζηε ζει. 9 

ζην ζεκεξηλφ, Γήκνο Υξσπίσλ 606.909,76. Πην ζεκεξηλφ βξίζθσ 630.909 ζηηο 

ζπκκεηνρέο, θνλδχιη θαη ζπκκεηνρέο. Κέζα ζε κηα - θαη δε ζπλδπάδεηαη ην .. ην 

παιεχσ, δελ κπνξψ λα μέξσ ηη είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνηα ζειίδα ιέηε θ.Θηνχζε ζηελ εηζήγεζε ηελ αλαιεηηθή; 

ΘΗΝΠΖΠ: Πηε ζει.9 θ.Ξξφεδξε, ζηε ζει.9. Κηιάεη γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ 

Γήκνπ. Θέισ λα ζαο πσ φηη έλα ηέηνην ζνβαξφ πφλεκα θχξηνη ζπλάδειθνη, πνπ 

θαινχκαζηε λα ςεθίζνπκε θαη καο θαιεί ν θ.Γήκαξρνο, αλ θαη ηψξα 

απνπζηάδεη, λα ςεθίζνπκε ηη; Λα ςεθίζνπκε ηη παξαιακβάλνπκε. Γελ είλαη 

ηφζν απιά ηα πξάγκαηα. Γελ είλαη θαζφινπ ηφζν απιά ηα πξάγκαηα. Γελ 

κπνξεί λα αιιάδεη απηφ ην ραξηί θάζε ιίγν θαη ιηγάθη θαη λα ην αλακνξθψλνπλ. 

Γελ κπνξνχλ. 

 Γεχηεξνλ, εκείο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θαη απηφ θ.Γήκαξρε, κηα θαη 

ήξζαηε, είλαη ην παξάπνλν κνπ, βάιακε θάπνηεο επηθπιάμεηο θαη δε βάιακε 

κφλν θάπνηεο επηθπιάμεηο, θάλακε θαη θάπνηεο πξνηάζεηο. Θέισ λα ελεκεξψζσ 

ην Πψκα φηη φηαλ βγήθε ζηε "Γηαχγεηα" ην ζπγθεθξηκέλν, βγήθε, ςεθίζηεθε 

νκφθσλα. Ζ πξψηε κνπ εξψηεζε, γηαηί είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην θάλσ απηφ, 

ζαο ην είπα θαη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο κνπ, ε πξψηε εξψηεζε πνπ έθαλα ήηαλ 

πξνο ηνλ θ.Ονχζζε, φπνηνλ ζέισ λα ξσηήζσ ιείπεη, πξνο ηνλ θ.Ονχζζε. Θχξηε 

Ονχζζε, ζαλ κέινο ηεο αληηπνιίηεπζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, λαη, θαιφ απηφ. Ινηπφλ, θ. Ονχζζε, ζαλ κέινο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο πνηα είλαη ε γλψκε ζαο; Θαη κνπ είπε, εγψ ζα ην ςήθηδα κε 

επηθπιάμεηο. Δίλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ην ςήθηζα θαη εγψ κε επηθπιάμεηο. 

Δζεζα κηα πνιχ ζνβαξή επηθχιαμε πνπ αθνξά, γηαηί αθνχκε εδψ γηα ηελ 

ΔΓΑΞ, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Ρζνπθαιά, φηη εθφζνλ ππάξρεη ηηκνιφγην, 

ζαλ ινγηζηήο δελ κπνξείο λα ην αγλνήζεηο.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Δρεη δίθην ν θ.Γηαλλφπνπινο, ηηκνιφγην θαη ινγαξηαζκφο ηέηνην, 

είλαη ην ίδην γηα ηνλ .. Αλ ππάξρεη ινγαξηαζκφο ηεο ΔΓΑΞ είλαη ζαλ λα είλαη 

ηηκνιφγην. Ινηπφλ, άξα, ζα πξνηείλσ λνκίδσ θαη ε θα Πηεξγίνπ ζπκθσλεί, λα 

κπεη ζε έλαλ ινγαξηαζκφ "ινηπψλ πξνβιέςεσλ" ή "επηζθαιψλ απαηηήζεσλ", 

δελ ην μέξσ θαιά ην ζέκα, αιιά λα βξνχκε έλαλ ινγαξηαζκφ. Νκσο ζέισ λα 

πσ θάηη άιιν, εδψ κηιάκε γηα ηελ ΔΓΑΞ, κηιάκε γηα δηάθνξα πξάγκαηα, δε 

κηιήζακε γηα ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Δρσ πεη απφ εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ 

φηη ν Γήκνο απηφο πξέπεη λα δηεθδηθήζεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο πεξηνπζίαο. 

Θχξηε Ιίηζα, πξέπεη λα δηεθδηθήζεη ν Γήκνο έλα κεγάιν κέξνο πεξηνπζίαο. Ζ 

πξφηαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ κνπ θαη ε πξφηαζε ε δηθηά κνπ ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, πνπ ηέζεθε θαη ζηε "Γηαχγεηα" θ.Γήκαξρε, ήηαλ ε ηεξάζηηα 

πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ ζηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. πάξρνπλ θαη αιινχ αιιά εθεί 

είλαη ηεξάζηηα. Δθεί ε πξνεγνχκελε Θνηλνηηθή Αξρή δελ .. (δηαθνπή 

καγλεηνθψλεζεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρίπνηα, ηίπνηα. Δληάμεη. 

.......: Ρν έθαςε. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Γελ ην θαίσ θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ ην θαίσ. Ρν αγαπάσ, ζα γίλσ 

Πχκβνπινο Αθηδλψλ ζηελ άιιε 4εηία. Ινηπφλ, ζέισ λα ζαο πσ, εθεί έρνπκε κηα 

ηεξάζηηα πεξηνπζία. Ν θφζκνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ νηθνπεδάθη θ.Ιίηζα δελ έρσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε θ.Θηνχζε, πξνρσξήζηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξξέπεη λα ζαο πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαιή απηή ε κέζνδνο ησλ δηαθνπψλ λα είλαη ζε .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξξέπεη λα ζαο πσ θχξηνη ζπλάδειθνη φηη θάπνηνη άλζξσπνη κηιάλε 

γηα θάπνηα πάξα πνιχ κεγάια λνχκεξα. Ζ πξφηαζε καο είλαη ε εμήο, θαη απηφ 

λα ηζρχζεη θαη γηα φιεο ηηο άιιεο Θνηλφηεηεο, αλ δερζνχκε φηη νη Γήκνη, 

ακθηβάιισ θαη γη' απηφ, αιιά αλ δερζνχκε φηη νη Γήκνη ήμεξαλ ηελ πεξηνπζία 

ηνπο, θαη ακθηβάιισ βιέπνληαο ην Γήκν Υξσπίσλ, γηα ην Γήκν Θαιάκνπ θαη 

γηα ην Γήκν Απιψλνο δελ έρσ γλψκε, αιιά γηα ην Γήκν Υξσπίσλ έρσ. Γελ 

έρεη θιείζεη ηζνινγηζκφ πνπζελά. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ρν Καξθφπνπιν θ.Ξέππα δελ είρε δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, είρε 

άιια πξνβιήκαηα, πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε. Απφ εθεί θαη πέξα, ε πξφηαζε 

κνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζ πξφηαζε κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, κε δηαθφπηεηε ηνλ νκηιεηή. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Ξέππα, ε πξφηαζε κνπ είλαη ε εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, κε δηαθφπηεηε.  
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ΘΗΝΠΖΠ: Ζ πξφηαζε κνπ είλαη ε εμήο, λα δψζνπκε ζε 2, 3 δηθεγνξηθά 

γξαθεία, θαηέζεζα θαη έλα φλνκα ην νπνίν, δελ ηνλ μέξσ πξνζσπηθά ηνλ 

άλζξσπν, ηνλ γλψξηζα ζηε ζπλάληεζε ηνπ ΞΔΘΑ θαη ήηαλ ν πξψελ 

δηθεγφξνο ηεο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, ηνλ θ.Θσκφπνπιν, απιψο ηνλ είδα πνιχ 

ελεκεξσκέλν, ινηπφλ, λα δψζνπκε ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα ςάμνπλ λα 

καο βξνπλ ηελ πεξηνπζία, ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Νηαλ ιέκε Ηζνινγηζκφ θαη 

Απνγξαθή είλαη πάξα πνιιά πξάγκαηα απηά πνπ πξέπεη λα βάινπκε θαη δελ 

είλαη κφλν ηα 3, 5, 10 λνχκεξα εδψ. Ρέινο, ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ζπλερίδσ 

λα έρσ επηθπιάμεηο γηα ηελ εκεξνκελία θαη ζέισ λα πσ ην εμήο, θαηαιαβαίλσ 

ηε δπζθνιία, θαηαιαβαίλσ φηη ππάξρεη, θαηαιαβαίλσ ηα πάληα, ν θ.Ξξφεδξνο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ραξηηνινγψληαο κε είπε θαη παξάλνκν, λαη, ζην ζέκα ησλ 

δηνδίσλ είκαη παξάλνκνο. Ν θ.Θαλειιφπνπινο είπε φηη δελ έρνπκε ηηκσξία πνπ 

θαζπζηεξήζακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θακία ζπλέπεηα. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θακία ζπλέπεηα. Αξα θχξηνη, κελ θάλνπκε ηίπνηα. Αλ δελ έρνπκε 

θακία ζπλέπεηα, κελ ην θέξλνπκε. Αθήζηε ην 3 κήλεο αθφκα, λα γίλεη πην 

ζσζηφ, λα γίλεη .. Δγψ ζεσξψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν ην θακία ζπλέπεηα θαη άιιν δελ είλαη απαξαίηεην.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θεσξψ, αθξηβψο θ.Ξξφεδξε, επεηδή ν λνκνζέηεο, είπε ν 

θ.Νηθνλφκνπ ηψξα λα καο πεη πνπ λνκνζεηεί, επεηδή ν λνκνζέηεο ακθηβάιιεη 

γηα ηε ζπλέπεηα ηνπ Διιελα πνιίηε, έβαιε άιινπο φξνπο, ψζηε λα κελ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο ρσξίο απηφ θαη λα καο πηέδεη λα γίλεη. Ζ παξάηαμε καο 

ζα ςεθίζεη ηνλ Ηζνινγηζκφ κε φιεο απηέο ηηο επηθπιάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

Αλ δελ δερζνχλ, αλ δε γίλνπλ δεθηέο νη επηθπιάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο, 

ιππνχκαζηε, ζα ην θαηαςεθίζνπκε. Απηφ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Νζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελία, 

ζπδεηήζεθε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη ν Γήκνο Υξσπίσλ κεηά ηε 

ζπλέλσζε ηνπ, φηαλ μεθίλεζε ηελ απνγξαθή, ηελ μεθίλεζε ην 2005 θαη 

ηειείσζε ην 2010.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ππκθσλψ αιιά πξέπεη λα ζαο πσ φηη ν Γήκνο Γηνλχζνπ, πνπ είλαη 

θάηη παξφκνην, εδψ ν θίινο κνπ ν θ.Ζιηάζθνο κνπ ιέεη ζπλέρεηα γηα ηνλ 

θ.Θαιαθαηέιε, έρεη θαη ηζνινγηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ ζηελ ψξα ηνπ, κε 6 

ζπλελψζεηο ΝΡΑ. Δκείο έρνπκε 9, απηνί έρνπλ 6. Ρν θαηάθεξαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ πάκε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ πάκε ζε ζπγθξίζεηο ηέηνηεο δε βξίζθνπκε άθξε. Θεσξψ φηη 

πάξα πνιινί Γήκνη ζηελ Διιάδα, φρη ζεσξψ, είλαη ζίγνπξν, δελ έρνπλε θάλεη 

απνγξαθή, είλαη βέβαηνλ απηφ, εθείλν πνπ έρσ λα ζαο πσ θ.Θηνχζε εζάο είλαη 

ην εμήο, φηη κε πξνιαβαίλεηε ζε θάπνηα ζέκαηα, ν θ.Θσκφπνπιν είλαη ν 

άλζξσπνο πνπ εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ ζαλ 

δηθεγφξνο, είλαη πξάγκαηη ελεκεξσκέλνο, πξάγκαηη είλαη βαζχο γλψζηεο ησλ 

ζεκάησλ ησλ Αθηδλψλ. Ξξάγκαηη είλαη ελζνπζηαζκέλε φιε ε Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, αλεμάξηεηα δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ησλ Αθηδλψλ κε ηνλ 

δηθεγφξν ην Θσκφπνπιν θαη έρεη πάξεη απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ αλαιάβακε, 

ηελ εληνιή λα εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο Θνηλφηεηνο Αθηδλψλ ελ ιεπθψ 

φ,ηη ρξεηαζηεί ζε ζρέζε μέξεηε κε ηελ Ηππνθξάηεην Ξνιηηεία, ζε ζρέζε θάπνηα - 

φια απηά. Ν θ.Θσκφπνπινο ζπλερίδεη λα είλαη δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ, φπσο 

επηηάζζεη αθξηβψο ε εζηθή καο. Ρν ίδην φκσο, επεηδή ππάξρνπλ θαη πάξα πνιινί 

δηθεγφξνη άιινη θαινί πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηα εθάζηνηε ζπκθέξνληα θαη φινη 

νη άιινη, Σαξνθφπνπ, Θαξακέηνο ζην Ξνιπδέλδξη, φινη απηνί ζπλερίδνπλ λα 
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εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είρα πάξεη 

ζπζηάζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο Θνηλνηηθέο Αξρέο φηη πξάγκαηη είλαη 

επηηπρεκέλνη θαη εθπξνζσπνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πξψελ ΝΡΑ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα κνπ επηηξέςεηε ζε 3 ζεκεία ζηηο 

πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο ζαο λα δηαθσλήζσ. Ξξνζσπηθή άπνςε κπνξεί λα 

είλαη ή δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Ξξψηα πξψηα είπαηε φηη ηα έζνδα ηα νπνία είλαη 

αληαπνδνηηθά, φηαλ είλαη απφ ηελ χδξεπζε , έηζη φπσο είπαηε, ηη λα ηα θάλεη ν 

Γήκνο, δελ κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη φινη νη ΝΡΑ 

ηνπο νπνίνπο ζήκεξα δηνηθείηε, κέρξη ζήκεξα ηα αληηιηνζηάζηα ηεο χδξεπζεο 

πιεξψλνληαη απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Δξεπλήζηε ην αλ ζέιεηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, δε ρξεηάδνληαη επεμεγήζεηο, ηα θαηαθέξλεη ν 

θ.Βειηαληψηεο. Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Ξέππα, κε δηαθφπηεηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά ηα δεκνηηθά ηέιε δελ είλαη ε χδξεπζε θ.Ξέππα, 

είλαη δεκνηηθά ηέιε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν θ.Βειηαληψηε, ζπλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά κε δηαθφπηεη θ.Ξξφεδξε. Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πην άιιν ζεκείν πνπ λνκίδσ φηη δελ ην μέξεηε θαη γηα λα κε 

δεκηνπξγνχληαη παξεμεγήζεηο .. Νξίζηε; 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ηελ άπνςε κνπ ιέσ, εγψ είπα δηαθψλεζα θ.Γήκαξρε. Πε 

απηφ πνπ ζέισ λα ζαο πσ ηψξα είλαη λα έρεηε ππ' φςε ζαο φηη ε ιίκλε 

Καξαζψλνο δελ είλαη κέξνο ηεο ιίκλεο ζην Γήκν ζαο, ζην Γήκν καο, είλαη φιε 

ε ιίκλε ζην Γήκν Υξσπνχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, είλαη ηα 2/3.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη φιε ε ιίκλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ηα 2/3. Ρν 1/3 ήδε ν Καξαζψλαο δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαθψο ηα δηεθδηθεί, θαθψο ηα δηεθδηθεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αο καο δψζεη ηα 5,5 δηο θαη ηα ππφινηπα ζα ηα βξνχκε γηα ηα 

2/3. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, κηιάκε γηα ην 

ρσξηφ κνπ, έηζη; Ζ ιίκλε, ην 75% είλαη φξηα Θαπαλδξηηίνπ θαη ην 25% φξηα 

Αθηδλψλ. Ρα φξηα ηνπ Θαπαλδξηηίνπ είλαη κεηά ην θξάγκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα πξνζέμεηε ζηνπο ράξηεο Θαπαλδξηηίνπ λα ην δείηε. Ζ 

πεξηνρή Ξεηξάηζε, ε πεξηνρή Ξεηξάηζε πνπ είλαη κεηά ην θξάγκα είλαη φια 

ηδηνθηεζίεο Θαπαλδξηηίνπ θαη Ξνιπδελδξίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαλνληθά έπξεπε .. ην Θαπαλδξίηη αιιά ππάξρεη κηα Θνηλνηηθή 

απφθαζε ηνπ 1994 επη Ξξνεδξείαο ηνπ θ. .., επεηδή δελ κπνξνχζε λα 

εμππεξεηήζεη γηα ηα αληαπνδνηηθά, γηα ηα ζθνππίδηα, ην Ρνπξηζηηθφ Ξεξίπηεξν 

ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ, παξαηηήζεθε ππέξ ηνπ Γήκνπ Καξαζψλνο σο πξνο 

ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Υο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ζηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, είλαη δηεπθξηληζηηθφ, γη' απηφ άθεζα θαη ηνλ 

θ.Ξέππα. Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπίζεο θ.Γήκαξρε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα δηαθσλήζσ ζην 

ζέκα ηνπ δαλείνπ. Θα κνπ επηηξέςεηε ινηπφλ λα ζαο πσ, φηη αλ ρξεηάδεηαη ν 

Γήκνο λα θάλεη κηα επέκβαζε πνπ ζα ιχζεη νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, θαιφ ζα 

είλαη λα πάξεη δάλεην. Αλ είλαη λα θάλεη επέλδπζε. Αλ είλαη φπσο θάλακε εκείο 

ζην Θαπαλδξίηη. Αλ είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: ∞ Γεκαξρείν, φπσο ιέεη ν θ.Ιίηζαο. Αλ είλαη λα πάξνπκε 

δάλεην γηα λα θαιχςνπκε ιεηηνπξγηθά έμνδα, λα κελ ην πάξνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ είλαη λα πάξνπκε 900.000 γηα πάξθηλγθ είλαη θαιφ ζηελ 

επνρή πνπ δνχκε ηψξα; 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 900.000 επξψ αγφξαζε πάξθηλγθ. Ρν '10; Ξφηε ην αγφξαζε;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ε απνιεξσκή ηνπ δαλείνπ ην ρξφλν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 900.000 επξψ αγνξά πάξθηλγθ.   

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρν ρξφλν μέξεηε πφζν είλαη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη επνρή γηα ηέηνηα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο ξσηάσ, ζαο ξσηάσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη αλ δελ έρσ λα πιεξψζσ κεηά ηνπο εξγαδφκελνπο .. ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Μέξεηε πφζν είλαη ε απνπιεξσκή; Ζ εηήζηα απνπιεξσκή; 

72.000 επξψ. Μέξεηε πφζν .. ; Ρα μέξεηε πφζα είλαη; Ζ Θνηλφηεηα 

Θαπαλδξηηίνπ ..  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιίγα ιίγα ηα έπαηξλε ε Διιάδα θαη θηάζακε εδψ. Ιίγα ιίγα ηα 

έπαηξλε θαη ρξσζηάγακε ιίγα ιίγα θαη ηα δίλακε. Δθεί θηάζακε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. λα κελ ην θιεξνλνκήζεηε εζείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο έηζη έγηλε. Γελ είκαζηε ππέξ ησλ δαλείσλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ Θνηλνηηθή Γηνίθεζε Θαπαλδξηηίνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είκαζηε ππέξ ησλ δαλείσλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ Θνηλνηηθή Γηνίθεζε Θαπαλδξηηίνπ θ.Γήκαξρε παξέιαβε ην 

2003 ρξέε 990.000 επξψ θαη ηακείν 330.000 επξψ θαη ζήκεξα ζαο θέξλεη εδψ, 

ζαο θέξλεη εδψ 542.000, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο. Θαη λα 

θαηαιήμσ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρη λα θάλνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Βειηαληψηε θαη νινθιεξψζηε. Δληάμεη, έγηλε κηα 

δηαθνπή, είλαη ελεκεξσηηθή. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, ε απνγξαθή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ εμεγήζεη ν Γήκαξρνο ηελ πνιηηηθή ηνπ ζην ζέκα;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα κε κε δηαθφςεη. Λα κηιήζεη κεηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπνηθνδνκεηηθή ήηαλ ε δηαθνπή πηζηεχσ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ απνγξαθή θ.Ξξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη έρεη ην ηππηθφ 

κέξνο θαη θαιφ είλαη λα νινθιεξσζεί φζν γίλεηαη πην γξήγνξα θαη ε απνγξαθή 

ησλ αθηλήησλ. Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηφ ππάξρεη θαη ην νπζηαζηηθφ κέξνο. 

Πηελ απνξία πνπ εμέθξαζε ν θ.Νηθνλφκνπ έλα πηλαθάθη ηέηνην πνπ έθαλε ν 

θ.Ονχζζεο απφ ην CD πνπ πήξε απφ ην γχθην (γέιην), 3 ιεπηά λα ην θηηάμεη 
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γηα ηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ, ζα κπνξνχζε λα ππήξρε γηα θάζε ΝΡΑ γηα λα 

ππάξρεη ην θαζξεθηάθη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θάζε πξψελ Θνηλνηάξρε ή 

Γεκάξρνπ. Απηφ είλαη θαη γηα ηνπο αγξάκκαηνπο θ.Γήκαξρε θαη γηα καο. Δρσ 

κηα ζνβαξή έλζηαζε ζηελ απνγξαθή, ζρεηηθά, αλαθέξζεθε θαη ν θ.Ονχζζεο, 

ζρεηηθά κε ηηο επηζθάιεηεο ζε βεβαησκέλνπο θαηαιφγνπο. Δάλ πάκε ζηε ζει. 

11, εάλ πάκε ζηε ζει. 11, εδψ πνπ νη ζηήιεο είλαη θάζεηεο θαη νξηδφληηεο θαη 

πάξνπκε θαη ηα ρξφληα θαη ηα πνζά, ζα δνχκε ηελ εηθφλα ηνπ θάζε ΝΡΑ. 

Γειαδή, βιέπνπκε παξαδείγκαηνο ράξε, ην 2002 ην Θαπαλδξίηη λα έρεη 

αλείζπξαθηα 2.000 θαη αληίζηνηρα άιινη ΝΡΑ λα έρνπλ 40.000. Γειαδή, ηη 

ζεκαίλεη; Νηη ν Ξξφεδξνο Θαπαλδξηηίνπ πήγε θαη έβγαδε ξνιφγηα γηαηί δελ 

κέηξαγε ην πνιηηηθφ θφζηνο. Γελ έθαλε κηθξνπνιηηηθή. Δάλ ινηπφλ θ.Ξξφεδξε 

θαη θ.Γήκαξρε αθνινπζήζεηε απηή ηελ ηαθηηθή, ηα ρξήκαηα ζα εηζπξαρζνχλε 

θαη ην πνζφ πνπ είπε 20% ν θ.Ονχζζεο είλαη πνιχ κεγάιν, 10% θαη κφλν γηα 

θνηλσληθνχο ιφγνπο. Δπίζεο, ζηνλ ίδην πίλαθα δηαθσλψ κε ηελ απνγξαθή θαη 

ην έρσ πεη θαη ζηελ Δπηηξνπή, ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν πνπ αλαθέξεηε γηα 

ηελ πξνζθφκηζε θαη ηελ απφθαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ νθεηιή 

πνπ ππάξρεη απφ ηελ Θνηλφηεηα Βαξλάβα ζε ζρέζε κε ηα ηέιε, κε ην θφζηνο 

άληιεζεο ηνπ λεξνχ ηνπ Βαξλάβα, πνπ είλαη γηα ην 2008 θαη ην 2009 ηεο 

ηάμεσο ησλ 98.000 επξψ θαη γηα ην 2010 άιιεο 50.000. Δίλαη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίρακε πεη αιιά δελ έρεη κπεη ζηνπο πίλαθεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επεηδή έρεηε κηα αδπλακία θαη λα κε 

δηαθφπηεηε θαη λα κνπ ζπκίδεηε λα νινθιεξψζσ, εγψ, εάλ πάξεηε απηά ηα 

πξαθηηθά, ζα δείηε φηη είκαη ν πην νιηγφινγνο. Δηζη; Δάλ πάξεηε ηα πξαθηηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάηε 7 ιεπηά αθξηβψο, πξνο ελεκέξσζε ζαο.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξφζν κηιήζαλε ν ππφινηπνη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαλείο δελ ππεξέβε ην ρξφλν. Θα έρνπκε θαη ειεθηξνληθφ 

ρξνλφκεηξν ζηελ θαηλνχξγηα αίζνπζα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ζιεθηξνληθφ, ζα ην 

βιέπεηε θ.Ιίηζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κνπ αξέζεη πνπ αθνχγνληαη θαη ξνκαληηθέο απφςεηο, λαη, ζα ηηο 

πηνζεηήζνπκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππκθσλψ, ζπκθσλψ κε ηνλ θ.Ρζνπθαιά γηα ην 

πεξηνπζηνιφγην πνπ πνιιέο Θνηλφηεηεο δελ ην ζπληεξνχζαλε, δελ ην 

δηαηεξνχζαλε, πνπ ήηαλ ππνρξέσζε ηνπο, αιιά ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ ην 

Πψκα, ηνπο ζπλαδέιθνπο, φηη θάπνηνη Θνηλνηάξρεο φηαλ πήγα ζηα γξαθεία 

ηνπο ςάρλαλε ηα ζπκβφιαηα λα ηα βξνχλε, φρη ζε ππφγεηα, έλα παξάδεηγκα ζα 

ζαο πσ φηη γηα λα θηηαρηεί ν Ξαηδηθφο Πηαζκφο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, ην 

ζπκβφιαην θαη ην ΦΔΘ αγνξάο ηνπ νηθνπέδνπ πήγακε θαη βξήθακε ζηελ 

Ξνιενδνκία ην θάθειν πνπ είρε βγεη ε άδεηα ηνπ Θέληξνπ γείαο. Απηά 

παξαιάβακε. Δκείο λνκίδσ ζαλ Θνηλφηεηα θάηη παξαδψζακε θαη πηζηεχσ θαη 

άιινη ζπλάδειθνη. Δπί ηεο νπζίαο, θαη εγψ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 

παξάηαμεο καο ζα ςεθίζσ ηελ απνγξαθή κε ηηο δηνξζψζεηο πνπ είπε ν 

θ.Ονχζζεο. Παο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη αθφκε, ππάξρνπλ θαη άιιεο νκηιεηέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γχν πξάγκαηα ζα ζαο απαληήζσ, ηα ππφινηπα, ζαο δηέθνςα θαη 

είπα θάπνηα. Απηφ εδψ εληάμεη είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, αθνχγεηαη.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο είζηε πξαθηηθφο άλζξσπνο θαη ζπλήζσο νη ηνπνζεηήζεηο 

ζαο είλαη ηνπνζεηεκέλεο. Νκσο εδψ άθνπζα, αθνχζηε κε λα κε θαηαιάβεηε, 

ζηηο επηζθαιείο εηζπξάμεηο δε βγαίλνπλ θαηά ην δνθνχλ, είλαη επηζηεκνληθά .. 

Αθήζηε κε ιίγν. Ζ ζηαηηζηηθή είλαη κηα επηζηήκε ε νπνία είλαη παγθφζκηα θαη 

βξίζθνπκε ην πνζνζηφ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δλα δεπηεξφιεπην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δλα δεπηεξφιεπην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε ιίγν, λα ηειεηψζσ. Αθνχζηε κε ιίγν .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα δψζνπκε ζηνπο πδξαπιηθνχο καο 20ξάθη. Ακα βάιεηο 

20ξάθη ζην ξνιφη θφβεηαη ε παξνρή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βξήθακε, βξήθακε - αθνχζηε κε ηψξα, ην βάιαηε εζείο αιιά ζηα 

άιια κέξε; Πην ππφινηπν, ζην ππφινηπν 90% ηνπ Γήκνπ, γηαηί ην 10% πνπ 

είλαη ην Θαπαλδξίηη, ηη θάλνπκε; Θα αιιάμνπκε ηελ λννηξνπία, ηελ ζηαηηζηηθή, 

επηζηεκνληθή ηνπνζέηεζε ησλ ηερλνθξαηψλ επεηδή θάλαηε θαιή δνπιεηά ζην 

Θαπαλδξίηη;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ πνιηηηθή βνχιεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Θαπαλδξίηη δελ αιινηψλεη ηε ζηαηηζηηθή φινπ ηνπ Γήκνπ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε .. θαη θ.Βειηαληψηε, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθήζηε κε ζαο παξαθαιψ, αθήζηε κε θαη ζα κε θαηαιάβεηε ηη 

ζεκαίλεη απηφ ην πξάγκα. Δπηζθαιείο βεβαηψζεηο ζεκαίλεη ην εμήο, φηη πήξακε 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηα αλαιχζακε, βγάιακε ηελ πνζφζησζε ησλ πφζν, ην 

πφζν πιεξψλαλε θαη βάζεη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζα πνχκε, ζα πνχκε φηη θαη 

ζην κέιινλ ζα ζπκβεί απηφ. Δίλαη ζαλ λα κνπ ιέηε φηη ηα γθάινπ πνπ θάλνπλε 

ζηηο εθινγέο δε δείρλνπλε ζσζηά, αιιά είλαη ηα πνζνζηά πνπ ιέεη ν θαζέλαο 
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ζην θαθελείν. Δ φρη. Νη επηζθαιείο απαηηήζεηο βγαίλνπλε κε ηελ πνζφζησζε 

πνπ ππάξρεη ζε ζηαηηζηηθή ηεθκεξίσζε. Ρη λα θάλνπκε ηψξα. Γελ κπνξείηε λα 

ακθηβάιιεηε γη' απηά. Γπζηπρψο ην 2002 ρξσζηάεη 99.000. Γε ζα ην 

εηζπξάμνπκε. Θα εηζπξάμνπκε πνιχ ιίγν πνζνζηφ απ' απηά πνπ .. Ρν βιέπνπκε 

θάζε ρξφλν, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αλ πάξνπκε παξάδεηγκα ηνλ Γήκν Υξσπίσλ, 

θάζε ρξφλν ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ιέκε, έρνπκε λα εηζπξάμνπκε ηφζα. Δ δελ 

ηα εηζπξάηηνπκε, είλαη πνιχ ιίγα .. ηα παιηά. Δρνπκε επνκέλσο βάζεη απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ, βγαίλεη φηη ηα 4.000.000, ηα 5.800.000 είλαη επηζθαιείο θαη δε 

ζα ηα εηζπξάμνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ιίηζα, κε δηαθφπηεηε. Δληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θαηαιάβεηε; Γελ ην βγάδνπκε - ην Θαπαλδξίηη έρεηε δίθην θαη 

λα γίλεη ε πξνζπάζεηα, αιιά δελ είλαη - είλαη αθαηφξζσην, είλαη αδχλαηνλ λα 

αιιάμνπκε ηε ξνή απηήο ηεο θνηλσλίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρεο επηζηήκεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, ν πίλαθαο ζαο δηαςεχδεη. Δθφζνλ ζηα 4.024 πνπ 

είλαη απαηηεηά, ζηνλ πίλαθα 11 κηιάσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηα 5.812, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, δειαδε απφ ην 2006 θαη 

θάησ, έρνπκε λα εηζπξάμνπκε κφλν 100.000. Αξα γηαηί δελ εηζπξάηηνληαη ηα 

ρξήκαηα; Ρη γίλαλε απηά ηα ρξήκαηα; Γελ εηζπξαρζήθαλε; Νηαλ ηα επφκελα 

ρξφληα έρνπκε 4.500.000; Δηζπξαρηήθαλε. Αξθεί λα θηλεζεί ε πεξεζία ζσζηά, 

λα πάξεη ζσζηέο θαη μεθάζαξεο εληνιέο ν πδξαπιηθφο ηνπ θάζε Γεκνηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο. Λα πιεξψζνπκε πξψηα εκείο νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ην λεξφ 

καο, γηα λα κελ έρνπλ λα ιέλε νη δεκφηεο, θαη λα βάινπκε ηνπο ππαιιήινπο λα 

πάλε λα εηζπξάμνπλε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ππκθσλψ, ζπκθσλψ, ζπκθσλψ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Π' απηά είζαη πξαθηηθφο, είζαη θαιφο ζ' απηά.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, ζήκεξα ζα ςεθίζνπκε ηελ επηζθάιεηα, ηη πνζνζηφ 

επηζθάιεηαο ζα κπεη ζηελ απνγξαθή. Απηφ ζήκεξα ζα ην ςεθίζνπκε. Δίλαη 

ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Απηφ ζα ςεθίζνπκε. Δκείο ζα νξίζνπκε ηελ 

επηζθάιεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κπεη ζηελ ςεθνθνξία. Γηαθσλνχκε ζην πνζφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα κπεη ζηελ ςεθνθνξία. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θακία αληίξξεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ην πνζφλ δελ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ. Απηφ πνπ καο 

θιεξνλνκεί ε πνξεία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ Γήκνπ καο. Ρν πνζνζηφ πνπ 

εηζπξάηηακε ηα πεξαζκέλα ρξφληα καο νδεγεί ζ' απηφ ην λνχκεξν. Θέιεηε 

εκείο λα γίλνπκε θαιχηεξνη; πνρξεσηηθά; Λα εηζπξάηηνπκε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απ' φηη εηζπξάηηαηε εζείο; Κε καο ην επηβάιιεηε φκσο δηα γξαθήο. 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γχζθνια δηαςεχδεηαη ε ζηαηηζηηθή, ηέινο πάλησλ. Θχξηε 

Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δρσ θαιπθζεί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο. Ρψξα, ζηηο 

επηζθαιείο απαηηήζεηο ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Ονχζζε, λνκίδσ φηη είλαη 

ινγηθφ απηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Ονχζζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ρζνπθαιά. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θαη' αξρήλ λα ζαο επηζεκάλσ θάηη πνπ ιέηε γηα 20%. Δπεηδή, 

απηφ είλαη ε γλψκε ε δηθή κνπ, ην έρσ εθθξάζεη ζην πηζηνπνηεηηθφ, ην 
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1.000.000 απφ ηα 4, είλαη απαηηήζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ θαλ. Γειαδή, αλ δείηε 

ζηελ θαηάζηαζε, ζηε ζει. 11, ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ ηηο 852.000 αθνξά 

νπζηαζηηθά θάηη ην νπνίν δελ έρεη νχηε απνδέθηε. Δίλαη πξηλ απφ ην 2000. Ξφηε 

είλαη ζην .. ; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρν 2003. Νρη, δελ είλαη ην 2003 .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη, φρη, δε ιέσ απηφ. Ιέσ, θάησ θάησ αλ δείηε, ζηελ θνιψλα 

Γήκνπ Υξσπίσλ, δελ είλαη ζέκα ινγηζηηθφ, έηζη; ιέεη 852.410 θαη γξάθεη δίπια, 

δηαγξαθέο - δηαθνξέο κε ΓΝ, πνζά ρσξίο εκεξνκελία βεβαίσζεο. Απηφ 

νπζηαζηηθά είλαη αλχπαξθην λνχκεξν, απιά ππάξρεη κέζα ζηα ινγηζηηθά βηβιία.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη δηαγξαθέο είλαη απηά; Γηαγξάςαλε λεξφ; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Απηφ είλαη, νη δηαγξαθέο έρνπλε απφ ηε ΓΝ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη δηαγξαθέο είλαη; Θα καο πείηε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δίλαη 852.000, νπζηαζηηθά είλαη δηαθνξέο πνπ έρνπλε πξνθχςεη 

κέζα απφ ζπκθσλίεο κε ηε ΓΝ θαη δελ ππάξρεη, δελ μέξνπκε θαλ ηνλ 

νθεηιέηε πνηνο είλαη, νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λα θαηαιαβνπκε πνηεο είλαη απηέο νη δηαθσλίεο κε ηε ΓΝ 

θαη νη δηαθνξέο; Γηαηί εγψ δελ ην θαηαιαβαίλσ έηζη φπσο ην ιέηε. Ρη αθνξά 

δειαδή; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ ην μέξνπκε απηφ. Λα ζαο πσ θάηη; Δλα λνχκεξν πνπ 

ππήξρε, πνπ ππήξρε ζην ινγηζηήξην, έηζη; Νχηε εκείο έρνπκε πάξεη επαξθείο 

εμεγήζεηο ηη είλαη απηφ ην πξάγκα .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ είλαη απφ ην Γήκν Υξσπίσλ;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Απφ ην Γήκν Υξσπίσλ. Κηα παιηά .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ άιινπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο έρνπκε ην ίδην; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Κηα παιηά απαίηεζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: πάξρνπλ ςειά. Ινηπφλ, είλαη απφ ην 2003 .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αξα ππάξρνπλ θαη ζε άιινπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηα ίδηα.  

.......: Νρη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη φρη; Αθνχ ιέεη ππάξρνπλε.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δίλαη απφ ην 2003 θαη πίζσ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ αθνχγεηαη 

ν θ.Ρζνπθαιάο. Θχξηε Ιίηζα, δελ αθνχγεηαη ν θ.Ρζνπθαιάο. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δίλαη απφ ην 2003 θαη πίζσ θαη δε γλσξίδνπκε νχηε θαλ ηνλ 

απνδέθηε πνηνο είλαη. Γειαδή απηή δελ είλαη θαλ απαίηεζε αλ κε ξσηήζεηε 

εκέλα. Γη' απηφ θαη ην βάιακε ζπλνιηθά ζαλ επηζθάιεηα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απφ ην 2003 θαη κέρξη πφηε; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ μέξσ κέρξη πφηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαθσλψ. Κνπ επηηξέπεηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Βειηαληψηε, αο νινθιεξψζεη θαη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, λα δηεπθξηλίζσ φκσο γηαηί δηαθσλψ. Πηελ αληίζηνηρε 

ζηήιε ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ πνπ είλαη 36.000, είλαη ρξήκαηα πνπ 

έρνπλ δηαγξαθεί κε απνθάζεηο Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ ήηαλ ιάζνο 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

122 

κεηξήζεηο ή ιάζνο ρξεψζεηο. Δπεηδή εκείο φηαλ αλαιάβακε είρακε 5 ρξφληα λα 

κεηξήζνπλε λεξφ. Δηζη; Ινηπφλ, θαη απηφ θάπνηεο άιιεο απνθάζεηο ζα 

αθνινπζνχλε. Γειαδή, ε ΓΝ, ε ΓΝ ζα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, ηα ζηείιακε, γη' απηφ ιέεη ηα 36.000 Βαγγέιε απφ θάησ, 

έηζη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαγξαθή κε απφθαζε Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κεηά απφ 

Δπηηξνπή. Θάπνηα ηέηνηα απφθαζε πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζην Γήκν Υξσπνχ. 

Γελ κπνξεί λα είλαη ζηνλ αέξα 852.000, δελ είλαη ζηξαγάιηα. ΡΠΝΘΑΙΑΠ: 

Λαη αιιά κ' απηφ, κ' απηφ ιέηε φηη ζπκθσλνχκε γηαηί είλαη πνζά .. Αξα, πνπ 

θαηαιήγνπκε; Θαηαιήγνπκε φηη ην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Αξα θαηαιήγνπκε απφ ηα ιεγφκελα ζαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θαηαιήγνπκε φηη είλαη πνζά πνπ πξέπεη λα δηαγξαθνχλ απηά. 

Γειαδή, απφ ηα 5.800 ην 1.000.000 είλαη εμ νξηζκνχ γηα δηαγξαθή. Γηα 

επηζθάιεηα ζα κηιήζνπκε γηα φια ηα ππφινηπα, πνπ έρεη γίλεη κε κηα, κε 

πνζνζηφ, κε βάζε ην πφζν παιηά είλαη ε απαίηεζε. Δηζη; Θαη έρεη ζπκθσλεζεί 

θαη κε ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κνπ επηηξέπεηε θάηη λα ζαο πσ πάλσ ζ' απηφ; Νηαλ κηιάκε γηα παιηά 

ρξέε, εηδηθά απφ ην λεξφ, γηαηί ζηελ νπζία κφλν ην λεξφ είλαη, γηα λα 

πιεξψζεηο, πιεξψλεηο πξψηα ηα παιηά. Αξα, απηά δελ ηα ράλεη ν Γήκνο κε 

ηίπνηα. Δίλαη δηαδηθαζηηθφ. Αθνχ παο θαη πιεξψλεηο πξψηα ηα παιηά. Γελ 
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κπνξεί λα ζνπ δψζεη θαλέλα .. λα πεηο, ηη ρξσζηάσ ην '10 θαη ην 11; Θαη λα 

κελ πιεξψζεηο ην '9, ην '8 θαη ην '7.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα αλ ήηαλ έηζη ζα είραλ πιεξσζεί φια κέρξη ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα αλ δείηε θ.Νηθνλνκάθν, ζα δείηε φηη ηα παιηά, αθνχζηε κε ιίγν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ εηζπξάηηαηε εζείο ην .. ηεο Καιαθάζαο ηα πξνεγνχκελα, ζα 

.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο εμεγψ θαη ζαο ιέσ ινηπφλ, φηη ε ππάιιεινο δε δέρεηαη λα πάξεη 

ρξήκαηα ηα ηειεπηαία, παίξλεη πξψηα ηα παιηά. Αξα, δελ κπνξνχλ λα ραζνχλ, 

είλαη απιφ πξάγκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, παξφια απηά .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ λα θάλσ κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφια απηά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Δρνπκε νκηιεηέο.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζ' απηφ ην ζέκα. Ρα ιεθηά απηά γηαηί 

ππάξρεη δηαθσλία απφ ηε ΓΝ θαη απφ ηηο βεβαησκέλεο νθεηιέο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ; Ξσο πξνθχπηεη απηή ε δηαθνξά; Ν Γήκνο Υξσπίσλ δελ έζηεηιε 

θαηαιφγνπο ζηε ΓΝ θαη απηή βεβαίσλε; Γηα πνην ιφγν ππάξρεη δηαθνξά 

κεηαμχ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ηεο ΓΝ .. Κάιινλ .. Γηαηί εκέλα κνπ θαίλεηαη 

απηφ ην πξάγκα ιίγν πεξίεξγν, παηδηάζηηθν. Ρνπο θαηαιφγνπο ε Θνηλφηεηα δελ 

ηνπο έζηειλε ζηε ΓΝ; Ξσο  θαίλεηαη ζηε ΓΝ λα ππάξρεη άιιε ρξέσζε θαη 

ζηε Θνηλφηεηα άιιε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφο ην θαηαγξάθεη, ηελ αηηία δελ ηελ μέξεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηε μέξεη ηελ αηηία. Ξξνρσξνχκε.  
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηα παξαηήξεζε θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη έηζη, φρη έηζη. Ινηπφλ, ζα ηνπνζεηεζεί μαλά ν θ.Ρζνπθαιάο. 

Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βαζηιάθνο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, γηα ηνλ θ.Ρζνπθαιά ήζεια λα ξσηήζσ θάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Ρζνπθαιά, θ.Ρζνπθαια, λα ξσηήζσ θάηη. Πην έληππν πνπ 

καο έρεηε δψζεη, γξάθεη, ε Γηνηθεζε είλαη ππεχζπλε θαη απφ θάησ, απηή είλαη 

ηνπ Διεγθηή, ε δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάδνπκε ηε γλψκε. Λα ξσηήζσ 

θάηη; πάξρεη πηζαλφηεηα λα ιείπνπλε νιφθιεξνη θάθεινη ή ζηνηρεία ηα νπνία 

λα θαλνχλε αχξην ή λα κε θαλνχλε πνηέ, αιιά παξφια απηά λα καο 

ελνρνπνηήζνπλε ζαλ αηξεηνχο; πάξρεη απηή ε πηζαλφηεηα; Ρν γλσξίδεηε; 

Θάλεηε αληηζηνίρεζε; Γειαδή, ιέηε πξσηνθφιινπ, αξηζκ.πξσηνθφιινπ κε 

θαθέινπο;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ιέηε λα ιεηπνπλε ηηκνιφγηα θαη λα κελ εκθαλίδνληαη θαλ εδψ. 

Φάθεινη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ μέξσ. Μέξσ φκσο φηη ιείπνπλ θάθεινη. Ρνπιάρηζηνλ απφ 

ηνλ Θάιακν πνπ ηνπο έρσ δεηήζεη εγψ απφ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν, δελ κνπ ηνπο 

έρεη δψζεη. Θαη κάιηζηα θαη άιινη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηνπο έρνπλε δεηήζεη. 

Απφ ηνλ Θάιακν ηνπιάρηζηνλ. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γηα έξγα κηιάηε ή γηα ππνρξεψζεηο; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Νξίζηε; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γηα έξγα ή γηα ππνρξεψζεηο;  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ κπνξψ λα γλσξίδσ. Θάλαηε αληηζηνίρεζε αξηζκψλ 

πξσηνθφιισλ κε θαθέινπο; Ρν ειέγμαηε; 
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ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δρνπκε θάλεη αληηζηνίρεζε φπνπ ππήξρε δηπινγξαθηθφ. Απηά 

πνπ ιέεη ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, πνπ έρεη κηα δηαζθάιηζε, κε απηά πνπ ιέλε 

ηα αλαιπηηθά ππνζπζηήκαηα θαη έρνπκε επηβεβαηψζεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο 

κέζα απφ επηζηνιέο θαη απφ ινηπέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηα παξαζηαηηθά 

ηα ίδηα. Αλ θάπνην ηψξα δελ ππήξρε νχηε ζην πξσηφθνιιν, νχηε καο 

παξαδφζεθε, κε ην πξσηφθνιιν έρνπκε θάλεη αληηζηνίρεζε, αλ δε καο .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δρεηε θάλεη κε ην πξσηφθνιιν αληηζηνίρεζε.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λαη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίλαη 100% ζίγνπξν απηφ. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λαη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θαη βξεζήθαλ φινη νη θάθεινη αο πνχκε, δε ιείπεη θάπνην 

ηηκνιφγην, δε ιείπεη .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γεηγκαηνιεπηηθά, δεηγκαηνιεπηηθά θάλνπκε πάληα. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γεηγκαηνιεπηηθά. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηα πάληα, γηαηί είλαη θαη απφ πνπ ζα 

πηάζεηο. Γειδή, απηφ πφζα ρξφληα πίζσ λα ην παο παξάδεηγκα; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δγψ δε κηιεζα γηα πνιχ παιηά. Απιψο ξσηψ επεηδή εδψ δελ 

έρεηε θακία επζχλε εζείο ζαλ εηαηξεία θαη ινγηθφ είλαη, είλαη ζαλ λα θάλσ εγψ 

ηε θνξνινγηθή κνπ δήισζε θαη λα ζαο παίξλσ ζαλ θνξνηερληθφ. Δηζη δελ 

είλαη; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη, επζχλε έρνπκε γηα ηε γλψκε καο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ν,ηη ζαο δψζσ, δειψλεηε. Λαη. Ν,ηη ζαο δψζσ εγψ, θηηάρλεηε. 

Αλ δε ζαο δψζσ εγψ θάηη, εζείο δελ έρεηε επζχλε .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Αλ θάηη, αλ θάηη δε θαίλεηαη πνπζελά .. 
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δηζη; Δίλαη αληηιεπηφ θαη είλαη θαη ινγηθφ φηη δελ κπνξνχκε λα 

ην .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κάιηζηα. Ξηζηεχεηε φηη ππάξρεη θάπνηνο λφκηκνο ηξφπνο πνπ 

κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε πξηλ ππνγξάςνπκε;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θάπνηνο; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θάπνηνο ηξφπνο λφκηκνο, θάηη πνπ κπνξεί λα καο θαιχςεη θαη 

εκάο ζαλ αηξεηνχο; Γηαηί αχξην δελ μέξνπκε ηη ζα γίλεη. Κπνξνχκε λα μέξνπκε;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λαη αιιά αλ θάηη δελ έρεη παξαδνζεί κέρξη ζήκεξα .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γε θηαίηε εζείο ζίγνπξα .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νχηε εζείο .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ιέσ, εκείο κπνξεί λα θηαίκε; 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νχηε εζείο κπνξεί λα θηαίηε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Νχηε εκείο κπνξεί λα θηαίκε.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη βέβαηα. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ξάλησο δελ είζαζηε ζίγνπξνη ζαλ εηαηξεία. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Πίγνπξνο είκαη.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γε ζα θηαίκε. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νξίζηε; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Νηη δε ζα θηαίκε.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη πξνθχςεη ζην κέιινλ, ζα θαηαγξαθεί .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γειαδή, αλ ηψξα θάπνηνο .. 
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ξαξφια απηά ε αληηζηνίρεζε έρεη γίλεη δεηγκαηνιεπηηθά απφ 

εζάο.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γεηγκαηνιεπηηθά. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γειαδή, απφ 300 .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρν πξσηφθνιιν είλαη ηεξάζηην. Γελ κπνξείο ην πξσηφθνιιν λα 

ην θάλεηο αληηζηνίρεζε έλα έλα κε ηα παξαζηαηηθά. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Νη ππάιιεινη πνπ ξσηήζαηε αο πνχκε ζηνπο ΝΡΑ, ηνπο 

δηάθνξνπο, μέξαλε, μέξαλε αλ ιείπνπλε θάπνηα αξρεία, μέξαλε αλ ιείπνπλ 

θάπνηνη θάθεινη; Μέξαηε; Οσηήζαηε;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρνπο ππαιιήινπο ηνπο έρνπκε ξσηήζεη φινπο θαη φρη κηα θνξά, 

απφ πάξα πνιιέο θνξέο θαη έρνπκε ςάμεη αξρεία, βηβιηνζήθεο.. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Νη απαληήζεηο είλαη γξαπηέο απηέο πνπ ζαο έρνπλ δψζεη ή απιά 

είλαη ε γλψκε ηνπο απιή. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Δρνπκε πάξεη γξαπηέο, έρνπκε πάξεη επηζηνιέο πνπ ιέλε φηη 

απηά είλαη θαη δελ είλαη ηίπνηα άιιν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κάιηζηα. Νη ππάιιεινη. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νη ππάιιεινη.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δπραξηζηψ. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θαη ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θα ην δνχκε. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ιάκπξνπ έρεη δεηήζεη. 

ΙΑΚΞΟΝ: Θα ήζεια λα ελεκεξψζσ ην Πψκα γηαηί αθνχζηεθε πνιιέο θνξέο 

ε ζπλεξγαζία Πχλδεζκνο Καπξνζνπβάιαο κε ΔΓΑΞ. Πην ρψξν ηεο 

Καπξνζνπβάιαο ππάξρνπλε δχν αληιηνζηάζηα. Ρν αληιηνζηάζην ηνπ 
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Ππλδέζκνπ θαη ην αληηιηνζηάζην ηεο ΔΓΑΞ. Ρν αληιηνζηάζην ηνπ Ππλδέζκνπ 

απνηειείηαη απφ 3 γεσηξήζεηο θαη ηεο ΔΓΑΞ απφ 18. Θα είλαη θνπηφ λα πνχκε 

απηήλ ηε ζηηγκή φηη δελ ππάξρεη ρξένο ηνπ Ππλδέζκνπ ζηελ ΔΓΑΞ. Γε 

γλσξίδσ ην ρξένο, αιιά ρξένο ππάξρεη. Γελ είλαη κφλν .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα παξαθαιέζσ ηνλ θ.Ιάκπξνπ λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ηψξα ηη είλαη απηφ;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνθπιάμηε ηνλ, πξνθπιάμηε ηνλ εζείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη, εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ κπνξεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπκβνπιή, αιιά.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ππάιιεινο ηεο ΔΓΑΞ, πξνθπιάμηε ηνλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνθπιάμηε ηνλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιάκπξνπ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Θχξηε Ιίηζα, δε ζαο δηέθνςα. Γελ είλαη κφλν ηα θπβηθά ηνπ λεξνχ 

πνπ θεχγνπλε, είλαη θαη νη επηζθεπαζηηθέο δαπάλεο πνπ έρεη θάλεη ε ΔΓΑΞ 

πξνο ην Πχλδεζκν. Αλ δελ ππάξρεη ε ΔΓΑΞ πνπ ιέεη ηψξα ν θ.Ιίηζαο γηαηί 

είκαη ππάιιεινο ηεο ΔΓΑΞ, γηαηί είκαη ππάιιεινο ηεο ΔΓΑΞ θαη ην γλσξίδσ, 

δε ζα ιεηηνπξγήζεη ν Πχλδεζκνο θαη ν Υξσπφο δε ζα πηεη λεξφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ ζέιεη ε ΔΓΑΞ λα είλαη εδψ, δελ ηελ ππνρξέσζε θαλέλαο. Δδσ 

είλαη Καξθφπνπιν, Υξσπφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΙΑΚΞΟΝ: Δίλαη νη ζπκβάζεηο, είλαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη νη 

θαηά πεξηφδνπο Ξξφεδξνη θαη ηνπ Ππλδέζκνπ θαη ησλ Θνηλνηήησλ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δδψ είλαη νη ζπκβάζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θάζε ζπλάδειθνο έρεη δηθαίσκα λα δηαηππψλεη ηελ 

άπνςε ηνπ. Γε ζα ηνλ θηκψζεηε εζείο επεηδή δηαθσλείηε θάζε θνξά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ηνλ πξνθπιάμεηε γηαηί είλαη ππάιιεινο. Δζείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιά, δελ θαηαιαβαίλεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θαζέλαο μέξεη ηα φξηα ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Δγψ απηήλ ηε ζηηγκή κεηαθέξσ πσο έρνπλ ηα πξάγκαηα θαη πσο 

ιεηηνπξγνχλ ηα 2 αληιηνζηάζηα. Αλ δελ ππάξρεη ε ΔΓΑΞ θαη δελ έρνπκε θαη 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΑΞ, δε ζα πηνχκε λεξφ. Γελ επαξθνχλ νη αληιίεο ηνπ 

Ππλδέζκνπ ηεο χδξεπζεο γηα λα πδξνδνηήζνπλε ηνλ Υξσπφ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΑΚΞΟΝ: Γειαδή; Γειαδή; Ξσο ην μέξαηε εζείο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, εζείο σο ηη απαληάηε ηψξα; Παο παξαθαιψ.  

ΙΑΚΞΟΝ: Δληάμεη. Ινηπφλ, λα νινθιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιάκπξνπ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Λα νινθιεξψζσ. Πην ρψξν .. Γελ είλαη κφλν ηα θπβηθά, ππάξρνπλ 

θαη νη επηζθεπαζηηθέο δαπάλεο. Δίλαη φια απηά κέζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θχξηε Ιακπαδαξίδε, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΙΑΚΞΟΝ: Απηφ ιέσ, απηφ ιέσ. Λα θάλνπκε κηα ζπλεξγαζία, λα έρνπκε.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιακπαδαξίδε.  

ΙΑΚΞΟΝ: Λα έρνπκε κηα ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο ΔΓΑΞ, λα καο 

παξαρσξήζνπλε ηηο αληιίεο πνπ είλαη καο καο παξαρσξήζνπλε, γηα λα 

ηειεηψζεη ην ζέκα, γηαηί φζν ην αθήλνπκε απηφ ην ζέκα, πάληα ην ίδην ζα 

ππάξρεη θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Ξάιη ηα ίδηα ζα έρνπκε. Απηή είλαη ε άπνςε κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Δπραξηζηνχκε θ.Ιάκπξνπ. Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ ΔΓΑΞ, θ.Ιάκπξνπ δε καο πεηξάδεη θαζφινπ εάλ ε 

ΔΓΑΞ πξφζθεξε ακθίβνια θπβηθά λεξνχ ζην Γήκν Υξσπνχ. Γηα κέλα, δε καο 

πξφζθεξε πνηέ ηίπνηε. Γεχηεξνλ, δεχηεξνλ, κπνξεί λα πξνζέθεξε θάπνηεο 

ππεξεζίεο, εκείο φκσο ηηο πξνζθέξνπκε ηε γε καο, ην λεξφ καο. Δίλαη 

θνηλνηηθή πεξηνρή, ηε ζεσξνχκε δηθηά καο ηε Καιαθάζα θαη άζρεηα αλ 

πξφζθεξε θάηη, εκείο ζεσξνχκε φηη ηηο πξνζθέξνπκε πεξηζζφηεξα θαη δελ 

αλαγλσξίδνπκε νχηε 1 δξαρκή, νχηε 1 επξψ ρξένο. ΙΗΡΠΑΠ: Ππγραξεηήξηα 

θ.Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Βγάιηε ην απφ ηνλ .. θαη ζπκθσλνχκε. Βγάιηε ην απφ κέζα θαη 

ζπκθσλνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, πξνηείλεηαη ζην Πψκα δηάιεηκκα 3 ιεπηψλ. 

 

 3 λεπηά διάλειμμα 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ θαζίζηε ζηηο ζέζεηο ζαο. 

Ξαξαθαιψ. Θαζίζηε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα λα πξνρσξήζνπκε πξνο ηελ 

ςεθνθνξία.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη; Ν,ηη ζπκθσλήζεθε. Νρη ηειείσο. Θχξηνη ζπλάδειθνη. Αθνκα 

κηα εξψηεζε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Οε Γηαζεκάθε, φια ζήκεξα ζα ηα κάζεηο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δηθαίσκα δεπηεξνινγίαο ν θ.Γηαζεκάθεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηελ θάλεηε ζηε δεπηεξνινγία ζαο. Ινηπφλ, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, φζνλ αθνξά ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ Δγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

Δλαξμεο πξνηείλεηαη ζην Πψκα φηη φζνλ αθνξά ην πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζαλ 

ππνρξέσζε ζην Πχλδεζκν Καπξνζνπβάιαο πξνο .. ζπγλψκε, ηνπ Ππλδέζκνπ 

Καπξνζνπβάιαο πξνο ηελ ΔΓΑΞ, λα κελ εκθαλίδεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο, φπσο 

έρεη γίλεη θαηαγξαθή ζηηο απνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνβιεθζεί θνλδχιη 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο ζηηο ινηπέο πξνβιέςεηο. Θαη θαηη πνπ αθνξά ηηο 

επηζθαιείο απαηηήζεηο. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή είρε πξνηείλεη 4.024.695,44 

επξψ σο πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο θαη 

πξνηείλνπκε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο ην ελ ιφγν πνζφ. Δπί 

ηεο ςεθνθνξίαο. Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θχξην Νξθσηφ εθεί, απηά ηα 852.000 

επξψ ηα νπνία έρνπλ βεβαησζεί ζηε ΓΝ θαη δελ παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ 

εηζπξαρζεί πνηέ, νχηε λα έρνπλ δηαγξαθεί πνηέ, ζα είλαη θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο;  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ μέξσ λα ην απαληήζσ απηφ, δελ είλαη δηθηά κνπ 

αξκνδηφηεηα.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρα έρεηε βάιεη ζηα επηζθαιή;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: πάξρεη θάπνηα απάληεζε ή φρη;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη κεγάιν ην πνζφ γηα παιηά ρξέε θαη ζα ην δνχκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ αθνχσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην δνχκε ιέσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρνπλ αληηξξήζεηο; Θχξηε 

Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ εηθνλα ε νπνία απνθφκηζα ζήκεξα εγψ απφ ηε ζπδήηεζε, 

είλαη φηη έρεηε παξαιάβεη έλαλ Γήκν νηθνλνκηθά πγηή θαη φηη ην κέιινλ ηνπ 

πξνδηαγξάθεηαη ιακπξφ. Απηή ηελ εηθφλα απνθφκηζα εγψ ζήκεξα. Γελ άθνπζα 

αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα θάζε Γήκν, πξψελ Γήκν θαη πξψελ Θνηλφηεηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κφλν γηα ηε Καιαθάζα άθνπζα, έρεηο δίθην θ.Ιίηζα. Γελ 

άθνπζα αλαιπηηθά ην ηη παξαιάβαηε, ηη ρξεκαηηθφ ππφινηπν, ηη ππνρξεψζεηο 

αλαιπηηθά, δελ έρσ δεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ζέισ λα κνπ πείηε θ.Ξέππα, ζα έπξεπε λα κνπ ηα πείηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ξέππα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηά ηα νπνία άθνπζα γηα 2, 3 ρσξηά, γηα ην Ππθάκελν, γηα ην 

Θαπαλδξίηη θαη ηε Καιαθάζα, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξψελ ΝΡΑ, είλαη 

φηη παξαδψζακε θαη πιεφλαζκα. Δγψ απηφ εηζέπξαμα, απηφ θαηάιαβα κε ηηο 

ηνπνζεηήζεηο πνπ θάλαλε θαη φπσο ην επηβεβαηψλνπλε θαη ηψξα θαη κνπ ιέλε 

λαη. Ινηπφλ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ηνπο πίλαθεο κπξνζηά ζαο, κπνξείηε λα δηαβάζεηε θηφιαο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αξα κηιάκε γηα έλαλ Γήκν, κηιάκε γηα έλαλ Γήκν νηθνλνκηθά 

πγηή, ζχκθσλα κε ην ζεκεξηλφ Ππκβνχιην θαη έλαλ Γήκν πνπ έρεη πνιχ 

ιακπξφ κέιινλ. Βέβαηα αλαιπηηθή ελεκέξσζε δελ πήξα. Αληί γη' απηφ έρνπκε 

δεη επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο, επηθπιάμεηο ησλ Νξθσηψλ 

Ινγηζηψλ, εάλ πξνζζέζνπκε θαη απηή ηε δηαθσλία ηεο ΓΝ κε ην Γήκν γηα ηα 

852.000 επξψ ηα νπνία έρνπλ βεβαησζεί, δελ έρνπλε πνηέ εηζπξαρζεί, δελ 

έρνπλε πνηέ δηαγξαθεί θαη δελ μέξνπκε ηη γίλεηαη, ηελ επηθχιαμε πνπ εγψ 

έβαια ζηελ αξρή γηα ηελ αθπξφηεηα ή κε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζήκεξα 

γηα ηε κε πξφζθιεζε ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ, ηελ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο θαη ην CD πνπ πνπιάγαλε νη καχξνη, φπσο ιέεη ν θ.Ιίηζαο θαη ην 

πήξε κε ηα απνγξαθηθά ζε φ,ηη αθνξά ην Γήκν, εγψ ζήκεξα ζα ςεθίζσ 

παξψλ, γηα φια απηά πνπ πξναλέθεξα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηελ θπξία ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, γηα ηελ ηειηθή ςεθνθνξία. Δ φζνλ αθνξά ην πνζφ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζαλ ππνρξεψζε ηνπ Ππλδέζκνπ Καπξνζνπβάιαο πξνο ηελ ΔΓΑΞ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα κελ εκθαλίδεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο, φπσο έρεη γίλεη 

θαηαγξαθή ζηηο απνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνβιεθζεί θνλδχιη, ην 

θνλδχιη απηφ, ζηνλ Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο "ινηπέο πξνβιέςεηο", ζηηο "ινηπέο 

πξνβιέςεηο". 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ζα ήζεια λα πσ φηη απηή ε δηαηχπσζε δε καο 

εμππεξεηεί. Κπνξείηε λα πείηε φηη δελ απνδερφκαζηε ζηηο ππνρξεψζεηο ζαλ έλα 

κε απνδεθηφ πνζφ, ζαλ έλα κε απνδεθηφ ρξένο θαη κεηαθέξνπκε ην πνζφ 

απηφ γηα ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ζην "ινηπέο πξνβιέςεηο".  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπιεξψλνπκε ινηπφλ ηελ πξφηαζε, έηζη; κε ηελ παξαηήξεζε 

ηεο θαο Πηεξγίνπ φηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, πξνηείλνπκε φζνλ αθνξά ην πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζαλ 

ππνρξέσζε ηνπ Ππλδέζκνπ Καπξνζνπβάιαο πξνο ηελ ΔΓΑΞ, επεηδή ν Γήκνο 

δελ απνδέρεηαη ην πνζφ απηφ ζαλ ρξένο, λα κελ εκθαλίδεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο, 

φπσο έρεη γίλεη θαηαγξαθή ζηηο απνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνβιεθζεί 

θνλδχιη ζηνλ Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο ζηηο "ινηπέο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θαη λα κεηαθεξζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ "ινηπέο πξνβιέςεηο".  

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί πξνζπαζνχκε λα βξνχκε θάπνπ αιινχ λα ηνπνζεηήζνπκε 

απηά ηα 2.900; Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ απηή ηελ επηκνλή. Δκείο ιέκε φηη δελ 

πθίζηαηαη απηφ ην ρξένο. Θα βξεη ηνλ ηξφπν ν θ.Ρζνπθαιάο θαη ζα εμαθαλίζεη 

απηφ ην ρξένο. Γε ζέινπκε ζηελ απνγξαθή λα θαίλεηαη, λα θαίλεηαη απηά ηα 

2.900. Κπνξείηε θ.Ρζνπθαιά, ην μέξσ φηη κπνξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα ην έρεη ην πνζφ ν θ.Ρζνπθαιάο ζεκαίλεη φηη θάπνπ ην 

βξήθε. Γελ ην έβγαιε απφ ην κπαιφ ηνπ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ πξέπεη .. Ξξνζπαζνχκε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηη ιέηε ζην Ππκβνχιην λα ην εμαθαλίζνπκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: .. λα ην ξίμνπκε θάησ απφ ην ραιί. Νρη, πξέπεη λα εμαθαληζηεί.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Λα ζαο πσ θάηη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη εμεγεζεί ην ζέκα απηφ, φηη δε ζεκαίλεη φηη ν Γήκνο ζα ην 

πιεξψζεη.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Αλ δελ κπεη απηφ, ζα βάισ άιιε κηα παξαηήξεζε ζην 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα ιέεη φηη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ππνρξεψζεηο πνπ ε 
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ΔΓΑΞ δεηάεη, 2.900. Ξξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ κνπ αλ δελ ην 

βάιεηε.  

.......: Γε ζπκθσλνχκε. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γε ζπκθσλείηε, δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα θάλσ κηα εξψηεζε θ.Ρζνπθαιά; Δάλ δελ πεξηγξαθεί απηφ 

ζηελ απνγξαθή, έρεη ηε δπλαηφηεηα ε ΔΓΑΞ λα ην θάλεη απαηηεηφ; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Α κπξάβν. Αξα ινηπφλ, άξα ινηπφλ ν θίλδπλνο .. Κηζφ ιεπηάθη 

Θσκά. Αθνχσ 2 ψξεο. Απηή ινηπνλ ε ηζηνξία ηνπ λα γίλεη απαηηεηφ ην πνζφ, 

νχησο ή άιισο δελ έρνπκε λα γιηηψζνπκε ηίπνηα θαη εγψ ζα αλαθέξσ έλα 

παξάδεηγκα, ν Γήκαξρνο θαη ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο ην ζπκάηαη, ην 2003 είρε 

κπεη κηα απαίηεζε θαη ηελ μέξεηε θαη εζείο, ηηο κειέηεο απνρέηεπζεο, δε ιέσ ην 

φλνκα θαη είρε κπεη ν δεχηεξνο θαη ηξίηνο ινγαξηαζκφο, ηα ζπκάζηε ηα 

εθαηνκκχξηα, ε, δελ πιεξσζήθαλε θξάγθν θαη φρη κφλν απηφ, πξνζθχγακε θαη 

ζηα δηθαζηήξηα θαηά  ηνπ θπξίνπ γηα λα κελ ηα δηεθδηθήζεη θηφιαο, γηαηί έθαλε 

αζθαιηζηηθά κεηξα ζην Γήκν. Ινηπφλ, εάλ ινηπφλ εκείο έρνπκε ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε λα κελ ηα πιεξψζνπκε, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα παίδνπκε ηνλ 

παπά, είηε ζα ην γξάςνπκε ή δε ζα ην γξάςνπκε. Θαη κε ζπγρσξείηε γηα ηελ 

έθθξαζε. Θαη κε ζπγρσξείηε γηα ηελ έθθξαζε. Κε ζπγρσξείηε γηα ηελ 

έθθξαζε θαη ην μαλαιέσ, απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη ην ζέκα ην αλ ζα γξαθεί ή 

φρη, είηε γξαθεί, είηε δε γξαθεί, αχξην γίλεηαη απαηηεηφ. Ρν πξφβιεκα καο είλαη 

πνιχ κηθξφ ζ' απηφ ην ζέκα θαη δε λνκίδσ φηη ππάξρεη πξφβιεκα αιιά ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, εγψ δελ έρσ θαλελα πξφβιεκα αλ ν 

θ.Ρζνπθαιάο θαιχπηεηαη, είηε κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξνπν, φρη εγψ 

πξνζσπηθά, ην ιέσ, είλαη πξνζσπηθή κνπ άπνςε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο, κφιηο ην είδα Θσκά απηφ ην θνλδχιη 

ιέσ ζηνλ θ.Ρζνπθαιά, απηφ ηη δνπιεηά έρεη εδψ; Ινηπφλ, κνπ ιέεη, δελ έρεη 

θακία ζρέζε, δε καο επεξεάδεη ηελ πνξεία ηελ πνιηηηθή καο ή ηε δηεθδίθεζε. 

Ξήξα ηελ απάληεζε απηή, ηελ έρσ πάξεη πξν εκεξψλ, κελ πάκε ζηα ίδηα. 

Οψηα θαη ηνλ Θηνχζε πνπ είλαη ινγηζηήο - νηθνλνκνιφγνο. 

.......: Αρ Γηάλλε ζα πσ ηψξα θαη ζέισ λα πσ ην εμήο, πξέπεη λα ην 

εμαθαλίζνπκε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, θ.Ληθνιάνπ .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε. Ινηπφλ, αθνξά θάηη δηεπθξηληζηηθφ; Δπί 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ είλαη ζην ελεξγεηηθφ, ζα κεηψζεη ηα ηδία θεθάιαηα. Θα ηα 

απμήζεη κάιινλ. Ππγλψκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε, είλαη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Ρελ είπε ηψξα ηε ιχζε ν θ.Ρζνπθαιάο. Θα απμήζνπκε .. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Γελ ηελ .. Ρε ινγηζηηθή εγγξαθή έδσζα, δελ ..  

.......: Δληάμεη, απηφ, απηφ.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θαη πξνζπαζψ λα βνεζήζσ ηε δηαδηθαζία 

θ.Ληθνιάνπ θαη πεξηκέλσ θαη επιαβηθά ηε ζεηξά κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην αιιά.. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη εχθνιν λα παίξλεηο ην κηθξφθσλν θαη λα πεηάγεζαη θαη λα 

ιεο απηφ πνπ ζέιεηο λα πεηο. Εήηεκα πξψην, γηα εκάο ην ηερληθφ πξφγξακκα, ε 

απνγξαθή, ν ηζνινγηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα έξζεη κεζαχξην πνπ ζα 

είλαη ζπλέρεηα απηνχ πνπ θάλνπκε ζήκεξα, είλαη πνιηηηθφ δήηεκα θαη 

αληηθαηξνπηίδεη ηε δηάζεζε ησλ πξνεγνχκελσλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, ησλ 

Γεκάξρσλ ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο ΛΓ θαη ηηο ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγήζαλε ή πνπ 

δε δεκηνπξγήζαλε κάιινλ, ζέισ λα βάισ θαη έλα δεχηεξν δήηεκα ην νπνίν 

έρεη ζρέζε θαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ζέισ λα ην ζθεθηείηε θαη φινη ζαο. Δίκαη 

ειεγθηήο θαη εγψ θαη μέξσ πνιχ θαιά φηη ε δνπιεηά ηνπ θχξηνπ ειεγθηή ζην 

Γήκν καο είλαη επίπνλε. Κέξα λχρηα κπνξεί λα ήηαλ πάλσ απφ ηα βηβιία γηα λα 

βιέπεη ζηνηρεία νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, λα θάλεη δηαζηαπξψζεηο. Νκσο, απηφ 

πνπ θάλεη απεηθνλίδεη απηφ ην φ,ηη ζηνηρείν έρεη, πνπ πξνθαλψο δελ ηα έρεη 

φια, φ,ηη ηνπ δψζαλε απεηθνλίδεη, θαη ην απεηθνλίδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Πηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ην μέξεη πνιχ θαιά ν θχξηνο 

ειεγθηήο, ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν, ζηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο ινηπφλ, φηαλ γίλεηαη έιεγρνο νηθνλνκηθφο απφ Νξθσηνχο 

Ινγηζηέο θαη θιείλεηαη ε ρξήζε ε νηθνλνκηθή, κε επηθπιάμεηο, κε παξαηεξήζεηο 

ίζσο, ηελ επφκελε κέξα κπνξεί λα' ξζεί ν έιεγρνο ηεο εθνξίαο θαη λα ζνπ 

βάιεη εθαηνκκχξηα επξψ πξφζηηκν. Γηαηί; Ξαξαιεθζήθαλε ζηνηρεία, γηαηί ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία δφζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζηνλ ινγηζηή δελ ήηαλε απηά πνπ 

έπξεπε λα είλαη θαη εθεί δε θέξεη επζχλε ν ινγηζηήο, θηαίλε απηνί πνπ 

απνδέρηεθαλ θαη ςήθηζαλ γη' απηφ. Πθεθηείηε θαιά ινηπνλ ηη ζα θάλεηε 

ζήκεξα.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ινηπφλ, επαλαιακβάλσ ηηο δχν 

παξαηεξήζεηο γηα λα θηάζνπκε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, δελ ηειεηψλνπκε πνηέ έηζη. Νπνηε ζπκάηαη ν 

θαζέλαο κηα παξαηήξεζε, νξίζηε ζαο αθνχκε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ππγλψκε, δελ είλαη φπνηε ζπκάηαη. Γεπηεξνιφγεζαλ φινη. Γηαηί; 

Γελ θαηάιαβα.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Πε έλα ζέκα πνπ δε δφζεθε απάληεζε φκσο θαη ζίρηεθε απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε θαη ην είρακε ζίμεη θαη κε ηνλ θ.Γηαλλφπνπιν θαη κνπ έιεγε, δε 

κνπ έδσζαλ ζηνηρεία, θαη ζέινπκε ηε δέζκεπζε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

ηνπ Γεκάξρνπ, είλαη ην εμήο, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, ε ΓΔΑΓΝ είλαη 

θαηεγξακκέλε, ε ΘΔΞΑ Καξθνπνχινπ δελ είλαη. Νη ππνρξεψζεηο ηεο ΓΔΑΓΝ 

είλαη θαηεγξακκέλεο, νη ππνρξεψζεηο ηεο ΘΔΞΑ Καξθνπνχινπ δελ είλαη. Απηφ 

πνπ ζέινπκε εκείο είλαη, φηαλ ιέσ εκείο, ελλνχκε ν ΛΔΝΠ ΓΖΚΝΠ ΛΔΑ ΑΟΣΖ, 

φ,ηη ηζρχζεη γηα ηε ΓΔΑΓΝ λα ηζρχζεη θαη γηα ηελ ΘΔΞΑ Καξθνπνχινπ. Απηφ 

πξέπεη λα γίλεη φκσο, λα γίλεη φκσο θαηαλνεηφ θαη λα έρνπκε θαη ηε δέζκεπζε 

ηνπ Γεκάξρνπ δεκφζηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη πην ζρνιαζηηθά, γηαηί απ' φηη μέξεηο ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Καξθνπνχινπ είλαη ππφ έιεγρν βαζχ .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγηλε ν έιεγρνο, πεξηκέλνπκε ην απνηέιεζκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πφ έιεγρν βαζχ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ππκθσλψ. Αιιά ζέισ λα πσ φηη πνιηηηθά γηαηί αθνχγνληαη 

δηάθνξα, δηάθνξα, ζέισ λα δεζκεπηνχκε φηη ζα έρνπκε ηελ ίδηα .. γη' απηφ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο πξέπεη λα ελεκεξψζσ φηη ε απνγξαθή δελ θιείλεη. Ν,ηη 

λέν ζηνηρείν ππάξμεη θαη φ,ηη κεηαηξνπέο έρνπκε ζα πξνβιεθζνχλ πάιη. 

Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηελ ςεθνθνξία επαλαιακβάλσ ηηο πξνηάζεηο, κελ ηπρφλ 

γίλεη θάπνην ιάζνο. Ξξνηείλνπκε φζνλ αθνξά ην πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζαλ 
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ππνρξέσζε ηνπ Ππλδέζκνπ Καπξνζνπβάιαο πξνο ηελ ΔΓΑΞ θαη ην νπνίν ν 

Γήκνο δελ απνδέρεηαη, λα κελ εκθαλίδεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο, φπσο έρεη γίλεη 

θαηαγξαθή ζηηο απνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνβιεθζεί θνλδχιη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο ζηηο "ινηπέο πξνβιέςεηο".  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ ηζνζθέιηζε. Γηα ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Γεχηεξνλ, λα εγθξηζεί ζηελ πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ην πνζφ ησλ 

4.024.695,44 επξψ, φπσο αθξηβψο είρε πξνηείλεη θαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

πάξρνπλ αληηξξήζεηο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθφκα;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε ειεγθηή, πξέπεη λα εμεγήζηε ζηνλ θφζκν εδψ πέξα, ζην 

Πψκα, φηη φ,ηη θιείλεη ζηελ απνγξαθή, ζα πέζεη ζηνλ Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο. Γελ 

είλαη θάηη ην νπνίν αχξην ζα κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε. Δμεγήζηε ην 

παξαθαιψ. Γελ κπνξεί λα ιεκε ζήκεξα φηη κεηά απφ 4 κήλεο κπνξεί λα ην 

αιιάμνπκε απηφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ην μέξεη ην Πψκα θαη είλαη ινγηζηηθή αξρή 

παληνχ θαη πάληα. Δμεγήζηε ην. 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Κπνξψ λα πσ φηη απηφ είλαη λαη κελ είλαη κηα ινγηζηηθή αξρή 

αιιά δελ ηζρχεη ζηε ζπγθεθξηκελε πεξίπησζε. πάξρνπλε θάπνηεο επηθπιάμεηο, 

ήδε έρνπκε γξάςεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο θαη ππάξρνπλ θάπνηεο εθθξεκφηεηεο. 

Ξξνθαλψο φηαλ ζα νινθιεξσζνχλ απηά ζα πξέπεη λα γίλεη έλα δεχηεξν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα εγθξίλεη ηα λέα ζηνηρεία. Ξξνβιέπεηαη, αλ ζπκάκαη 

θαιά, ζχκηζε κνπ Ξαλαγηψηε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Θαη' αξρήλ κέρξη 31.5. είλαη λα θιείζνπλε νη ηζνινγηζκνί ησλ 3 

Γήκσλ πνπ έρνπλε δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. Θα νινθιεξσζεί απηή ε δηεξγαζία. 
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Κπνξεί λα πξνθχςνπλ κηθξνδηαθνξέο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη κεγάιεο 

δηθνξέο, δελ ην γλσξίδνπκε. Αλ θαη δελ ην πηζηεχσ απηφ, δελ ην πηζηεχσ. 

Δηζη; Ξξνβιεπεηαη θαη απφ ην Λφκν ηνπ "Θαιιηθξάηε" αλ δελ θάλσ ιάζνο, 

νηηδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηά λα έξζεη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθή 

απνγξαθή. Ξξνβιέπεηαη απηφ. Αλ θαη απηφ δελ ηζρχεη ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, 

αλ αλαθέξεζηε ζ' απηφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Νρη, κπνξεί λα αιιαρηεί ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ν Ηζνινγηζκφο ηνπ '11. Ν Ηζνινγηζκφο ηνπ '11 είλαη λα πάεη κέρξη 

31 Καίνπ ηνπ 2012. Δρνπκε δειαδή 1 ρξφλν θαη αθφκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα Διέλε λα δηαβάζεη ηνλ θαηάινγν γηα 

λα πξνρσξήζνπκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα πσ θαη θάηη άιιν γηαηί ην είπακε off the record πξνεγνπκέλσο 

κε ηνλ θ.Ρζνπθαιά, ππάξρεη ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ηνπ Ππθακήλνπ ην νπνίν 

πξέπεη λα γξαθηεί θαη ζηα δηαζέζηκα. Λα ην ειέγμεηε γηαηί απηφ απηνκάησο 

καο δίλεη ζπλ 500 δηαζέζηκα. Γειαδή, ζαλ ξεπζηφ δειαδή ζην Γήκν.  

ΡΠΝΘΑΙΑΠ: Απηφ ζα ην θνηηάμνπκε. Γελ έρσ ηα ζηνηρεία καδί κνπ απηήλ ηε 

ζηηγκή. Νηαλ ζα είκαζηε έηνηκνη, πξνθαλψο ζα κπεη ζε λέα ζηνηρεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Βαξλάβα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζιηάζθνο Δπάγγεινο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο. Δηζη δελ είλαη; 

.......: Δλλνείηαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Φνξγηάξεο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη, ην ίδην. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ξαπαγηάλλεο. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ησλ Νξθσηψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηαλλάο. 

ΓΗΑΛΛΑΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Καθξήο Αζαλάζηνο. 

ΚΑΘΟΖΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Θνληνγηάλλε; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρζεθξεδήο. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ρν ίδην θαη εγψ, παξνκνίσο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γάβξεο Γεψξγηνο. 

ΓΑΒΟΖΠ: Ξαξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξψλ.  

ΙΔΚΞΝΠΖΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ιέθθαο; 

ΙΔΘΘΑΠ: Λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξέππαο;  

ΞΔΞΞΑΠ: Λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ησλ Νξθσηψλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ληθνιάνπ. 

ΛΗΘΝΙΑΝ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Αλπθαληήο. Ππγλψκε. Βιάρνο; 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, κε ηηο επηθπιαμεηο ηεο Δπηηξνπήο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Βαζηιάθνο; Δθπγε; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νθ, απνρψξεζε. Ξάληνο Δπάγγεινο.  

ΞΑΛΡΝΠ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κίρα.  

ΚΗΣΑ: Λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιάκπξνπ.  

ΙΑΚΞΟΝ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κπφξζεο. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Πσηήξρνο. 

ΠΥΡΖΟΣΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ρζάδαξεο λαη. Κπαηδάθαο; 

ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ: Λαη κε ηηο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο λαη. Ιίηζαο Θσλ/λνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρνληαο πξαγκαηηθά κειεηήζεη ην ζπγθεθξηκελν ζέκα δηαθσλνχκε κε 

ηε ζπγθεθξηκελε εηζήγεζε, πηζηεχνπκε φηη έπξεπε λα γίλνπλ δεθηέο νη 

πξνηάζεηο ηεο παξάηαμεο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνλ θ.Ονχζζε θαη δηαθσλνχκε 

θαη πηζηεχνπκε φηη ππνζάιπηεηαη ην κέιινλ ελφο Γήκνπ απφ ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα θαη απφ ρξέε αλχπαξθηα πνπ κπαίλνπλε κέζα ζηνλ απνινγηζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα φρη. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Ονχζζεο Θσκάο;  

ΟΝΠΠΖΠ: Ππληάζζνκαη κε ηελ άπνςε ηνπ θ.Ιίηζα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Βειηαληψηεο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ πνιχ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γέδεο, Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Νκνίσο κε ηνλ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ 3 εθαη. επξψ ζηελ ΔΓΑΞ δελ ςεθίδσ φηη ηα ρξσζηάκε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θαξαγηάλλεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νχηε ηελ ςεθνθνξία ζα ζεβαζηνχκε; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δθπγε, δελ είλαη. Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρσ ςεθίζεη ήδε παξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξψλ. Δληάμεη, ην επαλαιακβαλνπκε. Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αγαπεηνη 

θίινη πνπ καο αθνχηε, ελφςεη ησλ εκεξψλ ζέισ λα ζαο επρεζψ γηαηί δε ζα 

μαλαβξεζνπκε κέρξη ην Ξάζρα, Θαιέο Γηνξηέο, Δηξήλε, Αγάπε, γεία θαη φζνλ 

αθνξά θαη φζνλ αθνξά ηελ ςεθνθνξία ςεθίδσ, γηα φια απηά πνπ αθνχζηεθαλ 

θαη ηηο επηθπιάμεηο, ςεθίδσ παξψλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λαη, κε ηηο .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δλα ιεπηφ. Δγψ είπα λαη θαη ρσξίο επηθπιάμεηο αιιά κε ηελ 

ππνζήθεπζε λα παξακέλεη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Υξαία. Βαξλάβα Διέλε, λαη, κε ηηο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

Πηδέξεο. Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ςήθηζα λαη .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, κε επηθπιάμεηο. 

ΘΗΝΠΖΠ: .. κε πεξηζζφηεξεο επηθπιάμεηο απηψλ ησλ Νξθσηψλ. Δρσ 

πεξηζζφηεξεο επηθπιάμεηο απ' απηέο πνπ έρνπλ νη Νξθσηνί. Θα ςεθίζσ παξψλ 

γηα λα είκαη πην ζεηηθφο .. Γελ ςεθίδσ φρη, αιιά φρη θαη λαη. (γέιην) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Πηεξγίνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξάλησο ην παξψλ λα μέξεηε φηη είλαη άξλεζε ςήθνπ βάζεη 

ηνπ Θαλνληζκνχ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα θαη εγψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη άξλεζε ςήθνπ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξνχζα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην Ππκβνχιην εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ 

Απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ Δλαξμεο.  

 Ζ ζπδήηεζε θπξήζζεηαη πεξαησζείζα. Θαιφ βξάδη θαη Θαιφ Ξάζρα ζε 

φινπο. 

(αξ. απνθ. 69/2011) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε εδσ ηελ εηζήγεζε; Θέιεηε λα πάξνπκε κηα απφθαζε ε 

νπνία .. Ππγλψκε, ζπγλψκε .. Γηα λα παξαηείλνπκε ηε ζχκβαζε ησλ 4κελεηψλ 

ζέιεηε ζήκεξα λα καο πείηε έλα νθ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία 

παξάηαζεο ησλ 4κελεηψλ;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα παξαηείλνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξνχκε ζήκεξα, ζαλ έθηαθην ζέκα κπνξνχκε.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

 ------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 ------------------------- 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΒΑΟΛΑΒΑ - ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ 

 

 

 

 ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΓΗΑΛΛΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

ΚΑΘΟΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ   ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ - ΒΝΡΠΑ ΑΙΔΘΑ 

 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

 

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΑΛΦΑΛΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ) 

 

ΒΙΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΞΑΛΡΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

 

ΚΗΣΑ - ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

 

ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ 
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