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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 

    Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 
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    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Πηδέξεο Φίιηππνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Καξγέηα Διέλε 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

         

    

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  7 

 

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δθδνζε ςεθίζκαηνο ζρεηηθά 

κε ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ 

Ληθνιάνπ. 

2. Θαζνξηζκφο Ηδηαίηεξνπ 

Γεισηηθνχ Πήκαηνο γηα ηνλ 

Γήκν Υξσπνχ. 

3. Θαηαπνιέκεζε ηνπ Γάθνπ 

ηεο Διηάο γηα ηελ ειαηνθνκηθή 

πεξίνδν 2011. 

4. Γηνηθεηηθή απνβνιή κηζζσηή 

απφ αλαπεξηθφ πεξίπηεξν. 

5. Δγθξηζε απνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2010 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

"Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ 

Απιψλα". 

6. Δγθξηζε απνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

"Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο 

Γήκνπ Απιψλα". 

7. Δγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν 

"Ξξνκήζεηα γξψλ Θαπζίκσλ 

θαη Ιηπαληηθψλ", θαζνξηζκφο 

ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη νξηζκφο 

επηηξνπήο παξαιαβήο. 

8. Δγθξηζε παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Νκφθσλα εγθξίλεηαη. 

 

 

Νκφθσλα εγθξίλεηαη. 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία. 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία. 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηνςεθία. 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηνςεθία 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηηνςεθία 

ΑΟ. ΑΞ. 

73 

 

 

74 

 

 

75 

 

 

76 

 

77 
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79 

 

 

 

 

 

80 
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"Ππληήξεζε Πρνιηθψλ 

Θηηξίσλ". 

9. Δγθξηζε πξσηνθφιινπ 

πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ"Ρζηκεληφζηξσζε νδνχ 

Φάξνπ (Σαιθνχηζη)". 

10. Δγθξηζε παξάηαζεο έλαξμεο 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: 

"Απνρέηεπζε νκβξίσλ νδνχ 

Καξκαξά". 

11. Πχζηαζε κηαο πξνζσξηλήο 

πξνζσπνπαγνχο ζέζεο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνλ Ν.Δ.. 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ (Δξγάηε 

Θαζαξηφηεηαο). 

12. Ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ 366,93 

επξψ χζηεξα απφ δηάξξεμε 

θαη απαιιαγή ηεο ππαιιήινπ 

απφ ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο 

δαπάλεο. 

13. Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπηθήο 

γηνξηήο πξνο ηηκή ησλ 

Ξνιηνπρσλ Αγίσλ Θσλ/λνπ & 

Διέλεο ηεο Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ 

Υξσπνχ. 

14. Δγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηνςεθία 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 
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82 

 

 

 

83 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

86 
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γηα ζηέγαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ηαηξείνπ Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο 

Υξσπνχ. 

15. Απνδνρή ηεο παξαρψξεζεο, 

έλαληη ζπκβνιηθνχ 

ηηκήκαηνο, απφ ην Ιηκεληθφ 

Ρακείν ηεο ρξήζεο ηνπ 

ρψξνπ ρεξζαίαο δψλεο 

Σαιθνπηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο 

πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο Η.Σ. 

απηνθηλήησλ.  

16. Ιχζε ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Υξσπίσλ. 

17. Ιχζε ηεο Θνηλφηεηαο 

Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο 

Καξθνπνχινπ Υξσπνχ. 

Ξιεηνςεθία 

 

 

Νκφθσλα εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

Ξιεηνςεθία 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. Θχξηεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

θαιεζπέξα. Αξρίδεη ε απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο 

Γξακκαηέσο, ηεο θαο Βαξλάβα, ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ 

ζα ηελ θάλεη ν Αληηπξφεδξνο, ν θ.Εαραξίαο.  

ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιεζπέξα. Ζιηάζθνο παξψλ. Φνξγηάξεο παξψλ. 

Ξαπαγηάλλεο παξψλ. Γηαλλάο παξψλ. Καθξήο παξψλ. Θνληνγηάλλε παξνχζα. 
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Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο απψλ. Ιεκπνχζεο παξψλ. Ιέθθαο παξψλ. Ξέππαο 

παξψλ. Ληθνιάνπ παξψλ. Αλπθαληήο παξψλ. Δδψ είλαη, έηζη; Δδψ δελ είλαη ν 

Αλπθαληήο; Ρνλ είδα. Αζην, ζα δνχκε. Βιάρνο παξψλ. Γηακαξέινο παξψλ. 

Βαζηιάθνο παξψλ. Ξάληνο παξψλ. Κίρα παξνχζα. Ιάκπξνπ παξψλ. Κπφξζεο 

παξψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο παξψλ. Κπαηδάθαο παξψλ. Νηθνλφκνπ 

απψλ. Ιίηζαο παξψλ. Ονχζζεο παξψλ. Βειηαληψηεο παξψλ. Γέδεο απψλ, έηζη; 

Θαξαγηάλλεο παξψλ. Εαραξίαο παξψλ. Γηαζεκάθεο παξψλ. Αξκπξηψηεο παξψλ. 

Θαιχβαο παξψλ. Νηθνλφκνπ. Βαξλάβα. Πηδέξεο παξψλ. Ρζάθσλαο φρη. Θηνχζεο 

παξψλ. Καξγηέηα. Σαζηψηεο παξψλ. Πηεξγίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκεξψλεηαη ην Πψκα φηη παξφληεο ζήκεξα είλαη θαη φινη νη 

Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ, κηα θαη ηα ζέκαηα ηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ξξσηνχ πξνβνχκε ζε 

αλαθνηλψζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη, ζέισ λα ζαο ελεκεξσζσ φηη απφ ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρεη εθδνζεί ν πξφηππνο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ησλ 

"Θαιιηθξαηηθψλ" Γήκσλ. Ηζσο πνιινί απφ ζαο λα ην έρεηε πιεξνθνξεζεί, δηφηη 

έρεη αλαξηεζεί ζην site ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Γηαπηζηψλεηαη πξάγκαηη 

θαη εθεί φηη έρνπκε αξθεηή νηθνλνκία ζην ρξφλν ησλ νκηιεηψλ θαη ησλ 

αξρεγψλ ησλ παξαηάμεσλ, αιιά ηδηαίηεξα θαη ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ. Νη 

ρξφλνη, ελδεηθηηθά αλαθέξσ, φηη είλαη γηα ηηο αλαθνηλψζεηο 2 ιεπηά ζε θάζε 

ζπλάδειθν, 5 ιεπηά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ην επφκελν Ππκβνχιην πνπ ζα εγθξηζεί ν Θαλνληζκφο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαιφ είλαη λα ην μέξνπκε λα θάλνπκε θαη κηα πξφβα αλ 

γίλεηαη. (γέιην) Πηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο είλαη 2 ιεπηά ν ρξφλνο νκηιίαο 

ρσξίο δεπηεξνινγία. Απηά. Θάπνηα .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφλν νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ θαη νη αγνξεηέο, νη εηζεγεηέο 

δειαδή. Θάηη πνπ αθνξά ηηο εηζεγήζεηο, αιιά ηέινο πάλησλ είλαη ιεπηνκέξεηεο 

ηηο νπνίεο ζα ζπδεηήζνπκε ζην Ππκβνχιην ην επφκελν πνπ ζα εγθξηζεί ν 

Θαλνληζκφο. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα θαλνπλ 

αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Ονχζζεο, θ.Βειηαληψηεο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σσξίο λα βξίζθεηαη εδψ πέξα; Ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Πηδέξεο, ν 

θ.Φνξγηάξεο, ν θ.Βιάρνο, ν θ.Γηακαξέινο. Γελ είπαηε θ.Γηαζεκάθε. Ν 

θ.Γηαζεκάθεο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ν θ.Βιάρνο. Θαη ν θ.Γέδεο έρεη δεισζεί απφ ηνλ θ.Ιίηζα, 

αλ πξνζέιζεη. Ξέππαο;  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

 

 ΘΔΚΑ 1ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Δθδνζε ςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, απφ ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλα, ν 

Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν θ.Ξάλνο κε ελεκέξσζε φηη πξνέθπςε 

έλα ζέκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ην Πψκα θαη λα απνθαζίζεη 
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ζρεηηθά γηα θάπνην ςήθηζκα. Ξηζηεχσ λα ζπκθσλεί ην Πψκα λα καο 

ελεκεξψζεη ν θ.Ξάλνο ζηνπ ηη ζπλίζηαηαη ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ην 

αίηεκα ηνπ γηα λα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάληνο είπαηε; Ξάληνο. Κε ζπγρσξείηε. Γελ είλαη θαη ζσζηά 

γξακκέλν ην φλνκα. Δληάμεη. Δγθξίλεη ην Πψκα. Παο αθνχκε θ.Ξάλην. 

ΞΑΛΡΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Ξξνέθπςε έλα ζέκα ζηνλ Απιψλα ηελ 

πεξαζκέλε εβδνκάδα. Κηα νκάδα Απισληηψλ έθαλε κηα εθδξνκή ζην βνπλφ θαη 

εθεί αλαθαιχςακε κηα εηθφλα, ε νπνία εηθφλα απ' νηη θαίλεηαη έρεη κνλαδηθή 

αμία.... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν πην θνληά ζην κηθξφθσλν. 

ΞΑΛΡΝΠ: Λαη, λαη. Δρεη κνλαδηθή αμία, πξέπεη λα είλαη ε κνλαδηθή ζηνλ θφζκν 

θαη έρσ εδψ έλα ππφκλεκα ησλ δχν Ππιιφγσλ πνπ παξέζηεζαλ ζηελ εθδξνκή 

θαη βξήθαλ ηελ εηθφλα. Αλ κπνξψ λα ζαο ην δηαβάζσ, γηα λα θαηαιάβεηε ηη 

αθξηβψο έρεη ζπκβεί. Ξξνο ην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. Πχιινγνο Παξαθαηζαλέσλ Απιψλα θαη Πχιινγνο Απισληηψλ "Ρν 

Πάιεζη". Ρελ 8.5.2011 ν δεχηεξνο Πχιινγνο απφ εκάο έθαλε νξεηβαηηθή 

εθδξνκή ζηελ Ξάξλεζα, ζην εμσθιήζη ηνπ Αγ.Ληθνιάνπ Λενκάξηπξα εμ 

Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο εγελήζε ην 1510 ζηα Ησάλληλα. Ζην Διιεληθήο θαηαγσγήο 

θαη καξηχξεζε εηο Πφθηα Βνπιγαξίαο γηα ηελ νξζφδνμε πίζηε ηνπ ην 1555. Ν 

Λαφο είλαη κνλφθιηηε βαζηιηθή κηθξψλ δηαζηάζεσλ, μπιφζηεγε εληφο ηεο νπνίαο 

ππάξρεη ε απφ αηψλνο θαη πιένλ εηθφλα ηνπ αλσηέξνπ Αγίνπ. Ζ πεξηνρή είλαη 

μέθσην θαη θέξεη ιείςαλα κφληκεο θαηνίθεζεο θαζψο θαη πεγάδη πακπάιαην, 

αθφκα ζε ρξήζε γηα ηηο αλάγθεο χδξεπζεο ησλ θαηνηθσλ ηεο πεξηνρήο. Πηελ 

πεξηνρή θαηνηθνχζαλ κφληκα ην .. Παξαθαηζάλε πνπ ζήκεξα εγθαηαβηνχλ ζηνλ 

Απιψλ. Πχκθσλα κε δηεγήζεηο ησλ Παξαθαηζάλσλ ηνπ Απιψλα ηελ εθθιεζία 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  13 

ηελ έρνπλ ρηίζεη νη πξφγνλνη ηνπο ηελ νπνία θαη ιεηηνπξγνχζαλ. Ρνχην δε, 

ζπλερίδεηαη κερξη ζήκεξα απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο Απισλίηεο, νη νπνίνη θξνληίδνπλ, πξνζηαηεχνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ 

εθθιεζία. Ζ εθθιεζία ενξηαδφηαλ πάληνηε ηνλ Κάην αιιά κεηά ηελ θάζνδν ησλ 

Παξαθαηζαλαίσλ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηνλ Απιψλα, ε αθξηβήο εκεξνκελία 

ιφγσ ζπαλαηφηεηαο ενξηήο πέξαζε ζηε ιήζε. Δκεηλε φκσο ζε αλάκλεζε ηεο 

ενξηήο ην κήλα Κάην. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ν Αγηνο ενξηάδεηαη θαηά ηελ 9ε 

Καίνπ.  

 Ρν δε Λαφ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη νη λπλ εθεκέξηνη ηνπ Απιψλα, Ξαηέξαο 

Αζαλάζηνο Σξπζνχιαο, Ξαηέξαο Σξήζηνο Πχξκαο, θαζψο θαη ν εθδηκήζαο 

Ξαηέξαο Βαζίιεηνο Σξηζηνθφξνπ. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία ηνπ Αγίνπ θαη ην 

ζπλαμαξη ηνπ απεθαιήθζεζαλ βάζεη ηεο εηθφλαο ηνπ Αγίνπ απφ ην δεχηεξν εμ 

εκψλ Πχιινγν, κεηά ηελ επίζθεςε καο ηελ 8.5.2011 ζηελ εθθιεζία θαη 

κάιηζηα απφ πιεξνθφξεζε ζην δηαδίθηπν. Κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε πνπ έθαλε 

ν Αξρηκαλδξηηεο ηνπ Νηθνκεληθνχ Θξφλνπ θαη Ηεξνθήξπθαο Ηεξάο Κεηξνπφιεσο 

Διεπεξνππφιεσο, Θσκάο Αλδξένπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε κηιάκε θχξηνη ζπλάδειθνη κεηαμχ καο, δελ αθνχγεηαη ν 

νκηιεηήο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Κε έθπιεμε ηεξάζηηα ηφηε δηαπηζηψζακε φηη ν Αγηνο ενξηάδεη ζε 

ιίγεο κέξεο, ζήκεξα 17.5.2011. Γη' απηφ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ηεξείο ηεο 

ελνξίαο καο ζα γίλεη εζπεξηλφο 16.5. θαη ζεία ιεηηνπξγία ζηηο 17. Ξξνέβελ 

επίζεο ζε αλαθνηλψζεηο ζην δηαδίθηπν ηφζν γηα ην Λαφ, φζν θαη ηελ εηθφλα ζηηο 

8.5.2011. Αηθληδίσο επηθνηλψλεζε κε ην Πχιινγν καο ε Ηζηνξηθή θαη 

Ιανγξαθηθή Δηαηξεία Αραξλψλ ε νπνία έκαζε γηα ην γεγνλφο θαη άξρηζε λα καο 

βνκβαξδίδεη κε εξσηήζεηο γηα ηελ εηθφλα, δηφηη δελ ήμεξε θαλ ηελ χπαξμε ηεο, 

καο είπε δε ζε πξψηε επηθνηλσλία φηη ην γεγνλνο ηεο εηθφλαο είλαη άγλσζην 

ζην Κελίδη θαη φηη πνηέ δελ ιεηηνχξγεζαλ ηελ εθθιεζία, ψζηε λα αληηιεθζνχλ 
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ηελ εηθφλα. Δηξίζησ ελ παξφδσ φηη ηε ζρεηηθή εηθφλα έρνπλ αθηεξψζεη θάηνηθνη 

Κεληδίνπ ην 1821 ζην Λαφ. Ρεο δψζακε ζηνηρεία καο δήηεζε θαη θαηφπηλ 

έθπιεθηνη αθνχζακε φηη ζέιεη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζην Κνπζείν Κεληδίνπ γηαηί 

είλαη αθηέξσκα Κεληδίνπ. Απαληήζακε ζηελ εηαηξεία φηη ν Λαφο αλήθεη ζηνπο 

Παξαθαηζαλαίνπο Απιψλα θαη ε εηθφλα είλαη δσξεά ζην Λαφ. Αθφκα δε θαη ε 

έθηαζε πνπ έρεη ρηηζηεί ε εθθιεζία είλαη δεκφζηα, δαζηθή έθηαζε κέζα ζηνλ 

Δζληθφ Γξπκφ ηεο Ξάξλεζαο. Ρν δε Λαφ ιεηηνπξγνχλ πάληνηε ηεξείο απφ ηνλ 

Απιψλα. Ζ εηαηξεία έθηνηε έρεη απνδνζεί ζε δεκηνπξγία εληππψζεσλ ππέξ ηεο, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε γλσξίδεη ηίπνηα γηα ηελ εηθφλα. Σαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε θσηνγξαθία ηεο εηθφλαο ηνπ Αγίνπ, ηελ νπνία ε εηαηξεία 

είδε απφ ην δηαδίθηπν ζε αλάξηεζε καο θαη επεηδή δε δηαθξίλεηαη θαιά ε 

εηθφλα, ε εηαηξεία έρεη δηαδψζεη ζην δηαδίθηπν φηη αλαθαιχθζεθε εηθφλα ζην 

Κελίδη ηνπ 1841 ηελ νπνία έρνπλ αθηεξψζεη νη αγσληζηέο ηνπ 1821 θαη νη 

νπνίνη έρνπλ ρηίζεη θαη ηελ εθθιεζία.  

 Ζ αιήζεηα γηα ηελ εηθφλα θαη ην Λαφ είλαη ε παξαπάλσ πνπ ζαο 

πεξηγξάςακε θαη επηπιένλ νπδείο άιινο πιελ  Απισληηψλ γλσξίδεη ή έρεη 

αζρνιεζεί ή έρεη ιεηηνπξγήζεη ή έρεη θξνληίζεη ηελ εθθιεζία απφ ηδξχζεσο 

ηεο. Πηνλ αξκφδην Κεηξνπνιηηή Ζιίνπ, Αραξλψλ θαη Ξεηξνππφιεσο, 

θ.θ.Αζελαγφξα έρνπκε απνζηείιεη επίζεο ζρεηηθφ ππφκλεκα κε ηελ παξαπάλσ 

ηζηφξεζε, αηηνχκελνη παξάιιεια λα παξακείλεη ε εηθφλα ζηνλ Απιψλα, ζηνλ 

ηφπν πνπ αλαθαιχθζεθε ν βίνο ηνπ Αγίνπ, ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγείηαη ν 

Αγηνο θαη αλακέλνπκε ηελ θξίζε ηνπ. Γηα ηνπο αλσηέξνπο ιφγνπο δεηάκε λα 

εγθξίλεηε πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ςήθηζκα επί ηνπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο, 

δεδνκέλνπ φηη ην ζέκα άπηεηαη ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο 

ηνπ Απιψλα, ν νπνίνο αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γήκνπ καο. Κεηά ηηκήο 

Πχιινγνο Παξαθαηζάλσλ Απιψλα, Πχιινγνο Απισληηψλ ην "Πάιεζη".  

 Απηά.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξάλην. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ έρεη θαλείο λα θάλεη θακία εξψηεζε, αλ δελ ην θαηάιαβε ην 

ζέκα απηφ, κπνξεί λα ξσηήζεη. Δίλαη κηα εηθφλα κεγάιεο αμίαο, επαλαιακβάλσ 

ιίγν ηελ θεληξηθή ηδέα, κήπσο θάπνηνη δελ ην θαηάιαβαλ, γηαηί είλαη ιίγν ζηελ 

θαζαξεχνπζα ην θείκελν ησλ Ππιιφγσλ. Ζ εηθφλα απηή εδσξήζε πξηλ πνιιά 

ρξφληα απφ ην Κελίδη ζηνλ Ηεξφ Λαφ Αγ.Ληθνιάνπ επάλσ ζηα φξηα κεηαμχ 

Απιψλα θαη Κεληδίνπ. Παο ελεκεξψλσ φηη ην Κελίδη έθαλε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

έθηαθην γηα ην ζέκα θαη δηεθδηθεί λα πάεη ε εηθφλα εθεί. Δκείο πηζηεχνπκε 

απφιπηα εάλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ζε εηθφλεο, απηή ε εηθφλα αλήθεη ζηνλ 

Απιψλα. Θέινπκε λα κείλεη ζηνλ Απιψλα, ζέινπκε λα κείλεη ζηνλ Αγ.Αληψλην, 

πνπ λα θπιάζζεηαη πάξα πνιχ θαιά ιφγσ ηεο κεγάιεο αμίαο θαη λα ηε 

γηνξηάδνπκε καδί ζηηο 17 Καίνπ ζηνλ Αγ.Ληθφιαν επάλσ ζην βνπλφ φινη καδί, 

θαιφ είλαη. Γειαδή ζέισ ςεθίζνπκε νκφθσλα ην ςήθηζκα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπσο έθαλε ν Απιψλαο ηφζα ρξφληα.  

.......: Πήκεξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ζήκεξα. Ινηπφλ, φπσο έθαλε ν Απιψλαο ηφζα ρξφληα πνπ 

ήηαλε ε κνλαδηθή Γεκνηηθή Θνηλφηεηα θαη Γήκνο πξψελ ε νπνία γηφξηαδε απηή 

ηελ εθθιεζία κ' απηή ηε ζπγθεθξηκέλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Εεηάκε λα κείλεη ζηνλ Απιψλα ε 

εηθφλα, λα ςεθηζηεί δειαδή, λα ςεθίζνπκε ην θείκελν ησλ Ππιιφγσλ ηνπ 

Απισλα σο έρεη. Νκφθσλα. Δρεη θαλείο αληίξξεζε; Κπνξεί ν Ξαπαγηάλλεο λα 

πεη θάηη, βέβαηα.  

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: .. έρνπλε βγάιεη ζην internet, έρνπλε βγάιεη φηη ηεξείο θαη 

θάηνηθνη έθιεςαλ εηθφλα απφ ην Ηεξφ Αγ.Ληθνιάνπ ζηελ Ξάξλεζα πνπ αλήθεη 
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ζηηο Αραξλέο. Κπνξνχκε λα ηνπο θάλνπκε θαη κηα κήλπζε. Δρνπκε δηθεγφξνπο 

λα ηνπο θάλνπκε θαη κηα κήλπζε γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε. Απηά ηα 

γλσξίδεη θαη ν Ηεξψλπκνο θαη ν Γεζπφηεο ηεο πεξηνρήο, γλσξίδεη ηη έρεη γίλεη θαη 

έρεη δψζεη εληνιή ζηνπο παπάδεο λα έρνπλ ηελ εθθιεζία ζηνλ Αγ.Αληψλε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία. Λα πσ θάηη. Νρη, κελήζεηο δελ πξνηείλσ .. Αθνχ ηελ 

εηθφλα ηελ έρνπκε εκείο .. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πην internet. Δκείο ηελ έρνπκε, δελ ηελ παίξλνπλε κε 

ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο; Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα απ' απηά πνπ είπε ν ζπλάδειθνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζήιζαλ νη ζπλάδειθνη θ.Γέδεο θαη θ.Ρζάθσλαο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα απ' απηά πνπ είπε θαη ν ζπλάδειθνο ν Αξεο ν Ξάληνο εθ 

κέξνπο ησλ δχν Ππιιφγσλ, πξνθχπηεη φηη απηή ε εηθφλα ππήξρε θαη κφιηο 

μαθληθά αλαθαιχθηεθε ε αμία ηεο εηθφλαο, γίλεηαη νιφθιεξνο δηάινγνο ην πνπ 

ζα πάεη ε εηθφλα. Αζρεηα κε ην ηη πηζηεχεη θαλείο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε 

ζξεζθεία ζε θάζε ρψξν παίδεη ξφιν θαη ζηελ πφιε ηεο.... θάζε πεξηνρήο θαη 

θάζε ρψξνπ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηή.... αλ ζέινπκε απηή ε παξάδνζε λα 

δηαηεξείηαη ζην ρψξν ηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε εηθφλα. Σσξίο λα κπαίλνπκε ζηε 

δηαδηθαζία λα πνχκε αλ είλαη ζσζηά ζξεζθεπηηθφ ε φρη, εκείο ζπκθσλνχκε λα 

παξακείλεη ζηνλ ηφπν ε εηθφλα, γηαηί απνηειεί θνκκάηη ηεο θιεξνλνκηάο φπσο 

απνηεινχζε θαη παιηφηεξα, ζηελ ίδηα εθθιεζία, ζηνλ ίδην ρψξν θαη λνκίδσ είλαη 

πνιηηηθή απφθαζε ην πσο ζα αμηνπνηεζεί ε εηθφλα πνιηηηζηηθά θαη πσο ζα ηε 

δηεθδηθήζεηο απφ εδψ θαη πέξα θαη κελ κπαίλνπκε θαη ζηε ινγηθή αο πνχκε, 

απηφ πνπ ίζσο λα θνπβεληηάζνπκε θαη ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηη ζα 
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έξζεη ηψξα ν Κεηξνπνιίηεο λα πάξεη ηελ εηθφλα θαη λα ηελ ηξαβήμεη πξνο ηα 

πέξα θαη κελχζεηο πνπ είπε ν Γηψξγνο Ξαπαγηάλλεο, είλαη θαζαξά πνιηηηθή 

βνχιεζε, απνηειεί πνιηηηζηηθφ θνκκάηη ηεο πεξηνρήο θαη βεβαίσο πξέπεη λα 

παξακείλεη εδψ πέξα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θάπνηο άιινο ζπλάδειθνο; Ρν Πψκα 

εγθξίλεη; Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ άπνςε κνπ είλαη επεηδή θαη ν Απιψλαο, αλ δελ θάλσ 

ιάζνο, θαη ην Κελίδη αλήθνπλ ζηελ ίδηα Κεηξφπνιε, ζην ίδην.... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ Αραξλαί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηνπκε, κε δηαθφπηνπκε. Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πην ρσξηφ κνπ έηζη ην ιέγακε θ.Βαζηιάθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, πξνηείλσ κηα αληηπξνζσπεία απφ ην Γήκν καδί κε 

ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή εθεί ηνπ Απιψλα λα θάλνπλε κηα ζπλάληεζε κε 

ηνλ Ξαηξηάξρε εθεί ηεο πεξηνρήο, γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηε ιχζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ μέξσ.... παπάο δελ έθαλα, θαληάξνο έθαλα. Ακα ζέιεηε 

λα ζαο πσ ηελ ηεξαξρία ηεο.... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ςεθίδεηε θαληάδνκαη νκφθσλα ην ζέκα θαη 

ελ ζπλερεία, ελ ζπλερεία κπνξεί λα θάλνπκε πνιιέο ελέξγεηεο αλ ρξεηαζηεί λα 

θάλνπκε θάηη άιιν απφ ην λα κείλεη ε εηθφλα εδψ, έηζη; Λαη.  

.......: Αο έξζνπλ νη Κεληδηάηεο λα ηελ πάξνπλε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα, ην Πψκα νκφθσλα εγθξίλεη. Θαιχθηεθε ην ζέκα. Ρν 

Πψκα νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 73/2011) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Φνξγηάξε .. Θα πξέπεη απφ εδψ θαη πέξα λα είκαζηε ζχληνκνη 

απ' φηη ιέηε θ.Ξξφεδξε ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ ζα έρνπκε. Λα θάλνπκε 

πξνπφλεζε. Γελ είλαη ηφζν εχθνιν. Δλα ζέκα είλαη φηη δηαβάζακε ζηηο 

εθεκεξίδεο φηη ν Γήκνο είλαη ζην πνξηνθαιί θαη ζα ζέιακε λα κάζνπκε θαη 

εκείο κέζα ζην Γ.Π. πσο ν Γήκνο είλαη ζην πνξηνθαιί. Γεχηεξν ζέκα πνπ ζα 

ήζεια λα ζίμσ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνγξαθή. Δίκαη πνιχ επηθπιαθηηθφο θαη 

θνβάκαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο απνγξαθήο ζα είλαη πνιχ άζρεκν γηα ηελ 

πεξηνρή καο. Βιέπνληαο πσο γίλεηαη ε απνγξαθή ζηε δηθή κνπ πεξηνρή, 

βιέπνληαο φηη εθκεηαιιεχηεθαλ θάπνηνη ηελ απνγξαθή, λνκίδνληαο φηη ζα 

δψζνπλε δνπιεηά γηα κηα, δχν κέξεο, θνβάκαη φηη ε απνγξαθή δε ζα γίλεη φπσο 

πξέπεη λα γίλεη θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη πνιχ άζρεκν γηα ην Γήκν. Κηα 

ιεπηνκέξεηα, βιέπνπκε ζηνλ ηχπν φηη, ζηελ πην σξαία παξαιία πνπ έρνπκε, 

ζην Φάξν, νη ληνπδηέξεο θαηαξγεζήθαλε. Διπίδσ φηη ζα μαλακπνχλε, θάπνηα 

αιιαγή είλαη. Λα αλαθέξνπκε θ.Θηνχζε, θνληά ζην ζπίηη ζαο είλαη, νη 

ληνπδηέξεο δελ είλαη πηα εθεί, ελψ ήηαλε ην θαινθαίξη θαη λνκίδσ φηη ν Υξσπφο 

απηφ έρεη λα πνπιήζεη, ζάιαζζα, θαη ην λα θάλνπλε ληνπο νη πνιίηεο θαη ηνπ 

Υξσπνχ αιιά θαη φζνη έξρνληαη, είλαη πνιχ θπζηνινγηθφ. Γξήγνξα πάιη, λα 

δψζσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο, ζηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ 

θ.Ζιηάζθν, ζρεηηθά κε ην ηαμίδη ζηε Γεξκαλία. Ξήγακε, γπξίζακε, 

ζπγραξεηήξηα. Γελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα, γπξίζακε φινη πίζσ ζψνη θαη 

αβιαβείο θαη ηψξα .. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Ινηπφλ, θαη ηέινο ζέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. φηη κνπ ηειεθψλεζε ν δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ πνπ αλέιαβε εθ 

κέξνπο ηνπ Γήκνπ ζε απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή 

ππφζεζε εηζαγσγήο ηνπ θ.Ξαλαγηψηε Θνιηαζηάζε ελαληίνλ ηνπ πξψελ Γήκνπ 

Θαιάκνπ, ζε ζρέζε κε εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζ' απηή ηελ πεξηβφεηε ρσκαηεξή 

ηνπ Θαιάκνπ. Ρν πνζφ δελ είλαη επθαηαθξφλεην, είλαη 99.000 επξψ απ' φζα 

έρσ αθνχζεη θαη κνπ είπε φηη ηνπ έδσζε εληνιή ν θ.Γήκαξρνο λα κε πξνηείλεη 

ζαλ κάξηπξα ππεξ ηνπ Γήκνπ γη' απηήλ ηελ πεξίπησζε. Ιππάκαη θ.Γήκαξρε, 

έρεηε κπεξδέςεη ηνπο ξφινπο, ν ξφινο ν δηθφο ζαο είλαη λα ππεξαζπίδεζηε ην 

Γήκν θαη ν ξφινο ν δηθφο κνπ είλαη λα ειέγρσ ηηο πξάμεηο ηηο δηθέο ζαο θαη πσο 

ηνλ ππεξαζπίδεζηε. Δίλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, είλαη 99.000 επξψ. 

Αιιάμαηε ην δηθεγφξν, ππήξρε ν δηθεγφξνο απφ ην πξψελ Γεκνηηθφ 

Θαηάζηεκα Θαιάκνπ, ν θ. .. λνκίδσ, βάιαηε έλαλ δηθεγφξν, δηθηά ζαο ε 

επηινγή, θαιά θάλαηε, ν άλζξσπνο θαίλεηαη ελήκεξνο θαη λα ην πξνζέμεηε 

πάξα πνιχ ην ζπγθεθξηκελν δήηεκα. Δγψ δελ κπνξεί λα είκαη κάξηπξαο, δελ 

πξεζβεχσ ηίπνηα ζηνλ Θάιακν. Πίγνπξα φκσο ζα είκαη απηφο πνπ ζα 

παξαθνινπζήζεη ηελ έθβαζε κηαο θαηάζηαζεο, κηαο δίθεο 99.000 επξψ, δελ 

είλαη ιίγν ην πνζφ, ζηελ νπνία ν δηθεγφξνο κνπ είπε, δελ ππάξρνπλ ηηκνιφγηα, 

δελ ππάξρεη παξαζηαηηθφ, δελ ππάξρεη ηίπνηα. Θα ήζεια ινηπνλ λα επηζεκάλσ 

φηη ν ξφινο ν δηθφο κνπ είλαη λα ειέγμσ πσο εζείο ζα θάλεηε ζσζηά ηε δνπιεηά 

ζαο θαη ζα δηαθπιάμεηε ηα ρξήκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπ Υξσπνχ. Απηφο είλαη ν 

ξφινο ν δηθφο ζαο. Γελ κπνξεί λα νξηζηψ εγψ θαη δελ ήκνπλ ζηνλ Θάιακν. Αλ 

ήηαλ θάηη γηα ηε Καιαθάζα, λα είζηε ζίγνπξνο φηη ζα ήκνπλ δίπια ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλέξρεζηε θ.Ιίηζα, νινθιεξψζηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη λφεκα πνπ ην επαλαιακβάλσ θ.Ξξφεδξε, γηαηί είζηε απφ ηνλ 

Θάιακν θαη δπζηπρσο έρσ αθνχζεη αλζξψπνπο πνπ είλαη απφ ηνλ Θάιακν φηη 

δίρσο λα ήηαλ ηίπνηα ηφηε, έρνπλ άπνςε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κελ επηθαιείζηε ηελ καξηπξία κνπ γηαηί θαη κέλα κνπ 

είπαηε φηη ζα πάηε ζην δηθαζηήξην σο κάξηπξαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ .. Δγψ λα πάσ ζην δηθαζηήξην ζαλ κάξηπξαο; Γε γίλεηαη 

θ.Ξξφεδξε. Γε γίλεηαη, δελ έρσ θακία ζρέζε. Ινηπφλ, εγψ είκαη γηα λα ειέγμσ 

αλ ζα ππεξαζπηζηείηε ηα 99.000 επξψ ηνπ Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη απηνλφεην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ην πξψην ζέκα ζην νπνίν ζα ήζεια λα ζηαζψ ζήκεξα 

αθνξά ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Νηαλ είρε 

έξζεη πξνο ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο απνγξαθήο θαη ηεο Δλαξμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

ηνπ 2011 θαη αθνχ ην ζπδεηήζακε, είρα θάλεη ηελ παξαηήξεζε φηη ε εηθφλα 

ηελ νπνία εγψ ζρεκάηηζα, απνθφκηζα απ' απηή ηε ζπδήηεζε, είλαη φηη 

παξαιάβαηε έλα Γήκν νηθνλνκηθά πγηή θαη φηη ην κέιινλ ηνπ πξνδηαγξάθεηαη 

ιακπξφ. Γελ πέξαζε έλαο κήλαο θαη ζην κλεκφλην ησλ Γήκσλ είδακε λα 

θηγνπξάξεη ην φλνκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ζην πνξηνθαιί φπσο αλέθεξε θαη ν 

πξνεγνχκελνο ζπλάδειθνο, δειαδή φηη είλαη ρξεσκέλνο. Θαη ηη ζεκαίλεη απηφ. 

Νηη ζα γίλνληαη ιηγφηεξεο ή θαζφινπ εθδειψζεηο, φηη ζα γίλνληαη ιηγφηεξεο ή 

θαζφινπ πξνζιήςεηο, φηη ζα δίλνληαη κηθξφηεξεο ή θαζφινπ επηρνξεγήζεηο ζε 

Ππιιφγνπο θαη πνιιά άιια θαη γεληθά, νη δαπάλεο ηνπ Γήκνπ ζα πεξηνξηζηνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πνπξγείνπ θαη φρη κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 

καο. Ρν δεηνχκελν φκσο απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ζαο, γη' απηνχο πνπ 

γλψξηδαλ, ήηαλ λα κάζνπκε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απφ εζάο 
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θαη φρη απφ ην πνπξγείν. Ρν δεηνχκελν γηα καο ήηαλ θαη είλαη λα καο 

ελεκεξψζεηε αλαιπηηθά γηα θάζε Γεκν θαη Θνηλφηεηα πνπ απνηεινχλ ην 

ζεκεξηλφ Γεκν Υξσπνχ ρσξίο ινγηζηηθά ηεξηίπηα, ην ηη έρεηε παξαιάβεη, ηη 

ρξένο δειαδή είρε ν θάζε Γήκνο, θάζε πξψελ Θνηλφηεηα ζε εξγνιάβνπο θαη ζε 

πξνκεζεπηέο, ηη ππνρξεψζεηο είρε ζε δάλεηα, ηη ηακεηαθφ θαζαξφ ππφινηπν είρε 

ζηηο 31.12.2010. Απιά θαη θαηαλνεηά ζε φινπο. Ξξφζζεζε, αθαίξεζε, ρξένο ή 

πιεφλαζκα. Θαη θαηφπηλ λα καο ελεκεξψζεηε θαη ηη νθεηιέο δελ έρνπλ 

βεβαησζεί θαη ζα βεβαησζνχλ απφ ζαο πνπ αθνξά ηε ζεηεία ηνπο θαη ηη 

ρξήκαηα ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηνλ εηζπξάθηνξα ην Γήκνπ ν νπνίνο είλαη ε ΓΔΖ. 

Θα επαλέιζνπκε ζε απηά θαη ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ δελ 

θαιπθζνχκε, θαζψο επίζεο θαη γηα έλα πνιχ κεγάιν ζέκα ην νπνίν αθνχγεηαη 

θαη αθνξά ζηηο κεηαδεκνηεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Αιιά 

γη' απηφ ζα επαλέιζσ ζε άιιν Ππκβνχιην.  

 Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά ην έξγν πνπ μεθίλεζε ε Ξεξηθέξεηα ζηελ νδφ 

Γελλεκαηά ιίγν πξηλ ην θαινθαίξη θαη κηα παξέκβαζε ηελ νπνία θάλνπκε 

ζπλερψο ην ηειεπηαίν 2κελν θαη αθνξά ηελ νδφ Καξκαξά. Δρνπκε δεηήζεη 

επαλεηιεκκέλα θαη εγψ θαη άιινη ζπλάδειθνη, κηα κηθξή παξέκβαζε είλαη, 10 

πηλαθίδεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο θαη αζηπλφκεπζεο απφ ηε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία, ψζηε λα κελ αθήλεη ν θάζε έλαο ην απηνθίλεην ηνπ κνλίκσο ζε κηα 

ζέζε θαη δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ νη επαγγεικαηίεο ηεο νδνχ Καξκαξά. 

Δίλαη θάηη απιφ. Νζνλ αθνξά ζηε Γελλεκαηά, ζα κπνξνχζε θαη απηή κεηά απφ 

παξέκβαζε ζαο λα μεθηλήζεη ηνλ Πεπηέκβξε καδί κε ηα φκβξηα ηεο νδνχ 

Καξκαξά. Απφ ην ρακφγειν ζαο θαηαιαβαίλσ φηη έρεηε θαιή απάληεζε 

θ.Νηθνλνκάθν. Ινηπφλ, δψζηε φκσο ιχζε, δψζηε φκσο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζηελ νδφ Καξκαξά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην ζέκα ην μέξεη θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ θαιά λα 

απαληήζεη κεηά. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία. Αο κνπ απαληήζεη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ αιιά ηνλ 

βιέπσ ιίγν βαξχ, εζάο είδα ρακνγειαζηφ.  

(γέιην) 

.......: Δρεη θάεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη θάεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θχξηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζέκα έρεη δχν ζθειε θαη αθνξά ηνλ 

Θάιακν. Δρεη λα θάλεη κε κηα απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Θαιάκνπ, ηνπ 

θ.Βιάρνπ, ηνλ νπνίν εθηηκψ ηδηαίηεξα, ηελ νπνία πιεξνθνξήζεθα φηη εμέδσζε 

ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη αθνξά ηνπο εξγάηεο Θαζαξηφηεηαο. Ξνιχ 

ζσζηά αλαθέξεη φηη ε απνθνκηδή ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ζηηο 6:00 ην πξσί ή 

θαη λσξίηεξα θαη λα ηειεηψζεη ζηηο 10:30 θαη φρη αξγφηεξα θαη είλαη πνιχ 

ζσζηφ απηφ. Εεηάσ φκσο κεηά απφ απηήλ ηελ ψξα, νη εξγάηεο Θαζαξηφηεηαο 

λα ζπλερίζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε άιιεο εξγαζίεο θαη λα θχγνπλ κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ. Θα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη απηνί νη άλζξσπνη 

δνπιεχνπλε θάησ απν ζθιεξέο ζπλζήθεο, δχζθνιεο ζπλζήθεο, κέζα ζηε 

δέζηε, ζην θξχν, ζηε βξνρή θαη κέζα ζηα ζθνππίδηα πνπ αθήλεη ν θαζέλαο απφ 

καο. Γη' απηφ θαη ν Λφκνο, ν 3425/2007, ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο πξνβιέπεη γη' απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο κεησκέλν σξάξην, πξνβιέπεη 6 ψξεο θαη έλα ηέηαξην. 5,5 ψξεο 

είλαη ε απνθνκηδή θαη ε κεηαθνξά ηνπο, εάλ πείηε φηη κηζή ψξα λα θαζίζνπλ 

θαη απηνί νη άλζξσπνη λα μεθνπξαζηνχλ, πξέπεη λα ζρνιάζνπλ. Θα 

παξαθαινχζα ινηπφλ θ.Αληηδήκαξρε λα ην μαλαδνχκε απηφ ην ζέκα, λα ην 

δνχκε ιίγν πην αλζξψπηλα γηαηί είλαη άλζξσπνη νη νπνίνη νχηε πιεξψλνληαη γηα 

ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ φζν πξέπεη, νχηε ε θνηλσλία εθηηκά απηή ηε δνπιεηά 

φζν πξέπεη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ ζα ην δείηε εζείο. Λα ηειεηψζσ θ.Ξξφεδξε, δελ 

ηειείσζα. Δίπα έρεη δχν ζθέιε, ην έλα ήηαλ απηφ θαη είκαη ζχληνκνο, ζε 2 

ιεπηά. Ρν δεχηεξν .. Νξίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ξέππα. Παο παξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα δεηνχζα απφ ηνλ θ.Γήκαξρν θαη απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα δεηνχζα απφ ην Γήκαξρν θαη απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ 

Λνκηθνπ Ξξνζψπνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ γηα ηηο 

αξκνδηνηεηεο ηνπο θαη ηηο "εμνπζίεο" ηνπο, ζε εηζαγσγηθά εμνπζίεο, δηφηη 

επηθξαηεί κηα ζχγρπζε. Εεηνχλ λα θάλνπλ έιεγρν ζε βηβιία Ξνιηηηζηηθψλ 

Ππιιφγσλ επηθαινπκελνη ηε ζέζε ηνπο ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηνπ Γήκνπ. Δηζη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νπσο ζέιεηε, δελ έρσ ζέκα. Θα πξέπεη λα θαηαιάβνπλε ηε 

δηαθξηηή δηαθνξά ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηνπ Γήκνπ κε ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο 

Ππιιφγνπο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην Γήκν. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα ζαο θαη' αξρήλ θαη απφ κέλα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνλ θαηλνχξγην Θαλνληζκφ πνπ ζα έξζεη, εθηφο ησλ άιισλ, νη 

αλαθνηλψζεηο ζα είλαη 1 ψξα ζχλνινλ, έηζη;  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Νηθνλνκνθάθν, φηαλ ην είρα πξνηείλεη εγψ, δελ ην 

πηνζεηήζαηε, πεξηκέλαηε ηνλ Θαλνληζκφ. Ρη λα ζαο θάλσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. Γελ έρεη ζεκαζία. Θαιψο πνπ ήξζε, έζησ θαη αξγά.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, λα πσ θαη εγψ. Θαη' αξρήλ κε ηνλ Θαλνληζκφ, ζέκαηα 

δεκνθξαηηθήο επαηζζεζίαο καο αλαγθάδνπλ λα πνπκε φηη κπνξεί λα ιέεη ν 

Θαλνληζκφο έηζη αιιά αλ θάπνηνο ζέιεη λα πεη πεξηζζφηεξα, ζα ηνλ αθήλεη 

θαληάδνκαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λα πσ θαη εγψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη φκσο θαη ην Ππκβνχιην θαη λα κελ είλαη 

εμνπζελσηηθφ γηα φινπο καο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Καθάξη λα κηιάλε φινη, απηφ είλαη ην ζσζηφ, λα κηιάλε φινη θαη 

απφ ηε ζπκπνιίηεπζε θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Ζ γλψκε ησλ πνιιψλ βγάδεη 

ην ζσζηφ ζπκπέξαζκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Π' απηφ ζπκθσλψ καδί ζαο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ε κηα κνπ παξαηήξεζε είρε ζρέζε κε ηα 

νηθνλνκηθά θαη εγψ ήζεια, βέβαηα ην έβαιαλ νη πξνεγνχκελνη, απιψο ηε 

δηάζηαζε πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ θαη λα καο απαληήζεηε, είλαη ην φηη φηαλ 

ήξζακε εδψ κηιήζακε γηα ηελ απνγξαθή, κηιήζακε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ, 

κηιήζακε γηα ηνλ απνινγηζκφ, ηα ςεθίζακε κε λνχκεξα, εθθξάζακε κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη πνιινί απφ καο εθθξάζακε ηελ αλεζπρία 

καο γηαηί ηα λνχκεξα άιιαδαλ θάζε θνξά πνπ καο ηα θέξλαηε. Ξαξφια απηά, 

ελ πάζε πεξηπηψζεη, θαηά πιεηνςεθία ςεθίζηεθε απηφ πνπ ςεθίζηεθε θαη 

ζήκεξα καζαίλνπκε φηη αθξηβψο βξηζθφκαζηε ζην φξην, ζην πνξηνθαιί. Γειαδή 

θάπνηνο, θάπνηα Θνηλφηεηα, πξνθαλψο απηφ ζεκαίλεη, ζα είλαη ππφ επηηήξεζε. 

Απηφ ζεκαίλεη ην πνξηνθαιί. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη είλαη ην έλα δήηεκα θαηά πφζν γλσξίδακε φινη καο θαη αλ 

γλσξίδαηε θαη εζείο θ.Γήκαξρε, φηη ππήξρε ηέηνηα, ηέηνηα, ηέηνην πξφβιεκα. 

Μέξακε φηη φηαλ ην θέξλακε θαη ην ζπδεηνχζακε θαη ςεθίζακε ηνλ 

απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φηη θάπνηα Θνηλφηεηα ή 

Γήκνο βξίζθεηαη, έρεη πξφβιεκα γηαηί απηφ ζεκαίλεη ζην πνξηνθαιί. Δηζη δελ 

είλαη; Λνκίδσ ζα καο απαληήζεηε θαη εζείο ή απφ ην νηθνλνκηθφ ζαο επηηειείν 

θαη είλαη έλα δήηεκα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ηα καζαίλεη εθ ησλ πζηέξσλ, 

αθνχ έρεη ςεθίζεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Δίλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα θαη είλαη 

θαη ζέκα εζηθήο ηάμεο εδψ. Δλα απηφ. Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ 

είλαη ην ζέκα ηνπ αγψλα καο θαηά ησλ δηνδίσλ. Δίλαη έλαο αγψλαο πνπ είλαη 

ηψξα, θνληεχνπκε ζρεδφλ 2 ρξφληα, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 μεθηλήζακε. 

Ξαξφια απηά, παξά ην φηη είζαζηε θνληά καο κε ηελ έλλνηα έηζη ηνπ Γήκνπ θαη 

ζε φιν απηφ ην θίλεκα είζαζηε καδί καο, απηφ πνπ δελ ππάξρεη ζε φιε καο ηελ 

πεξηνρή εδψ είλαη έλα ζεκείν, έλα εκθαλέο ζεκείν πνπ λα θαίλεηαη ζε φιε ηελ 

πεξηνρή φηη απηφο, απηή ε πεξηνρή αγσλίδεηαη γη' απηφ ην πξφβιεκα. Δηζη 

ινηπφλ, ζα ήζεια λα ζαο βάισ έλα δήηεκα, ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη 

Θνηλφηεηεο.. Δρσ κείλεη ζηνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο. Πηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο 

πνπ έρνπκε, λα αλαξηήζνπκε παλφ πνπ λα γξάθνπκε φηη ν Γήκνο Υξσπνχ 

είλαη θαηά ησλ δηνδίσλ, αγσλίδεηαη θαηά ησλ δηνδίσλ. Λα ππάξρεη ζ' απηφ ηνλ 

θφζκν πνπ ζα έξρεηαη θαη ζα κεηαθηλείηαη ζηελ πεξηνρή καο, λα θαίλεηαη φηη 

εδψ φιε ζχζζσκε ε πεξηνρή καο αγσλίδεηαη γη' απηφ ην πξάγκα. Θέινπκε 

ινηπνλ λα αλαξηήζνπκε παλφ, λα πάξεη ηελ απφθαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

λα δηαζέζεη έλα πνζφ, λα θηηάμνπκε παλφ θαη λα ηα αλαξηήζνπκε ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο, ζηηο εηζφδνπο θαη ζηηο εμφδνπο ησλ πφιεσλ καο θαη ησλ ρσξηψλ καο, 

λα θαίλεηαη ν αγψλαο καο.  
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 Ρξίην δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη ην ζέκα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέξπ κπνη. Δίλαη έλα δήηεκα πνπ κπνξεί λα κελ άπηεηαη 

άκεζα ηεο δηθήο καο αξκνδηφηεηαο, κηαο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο αλήθεη ζην 

Ιηκεληθφ Ρακείν θαη ε επζχλε είλαη ζηε Ιηκεληθή Αξρή, σζηφζν είλαη θαη ζηελ 

πεξηνρή καο. Ξξνζέρηε, απφ ηφηε πνπ άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ απηά ηα 

ηαρχπινα θέξπ κπνη ππήξμαλε, έλα ηεξάζηην πξφβιεκα είρακε ζηε ξάκπα ηεο 

Πθάιαο φηαλ βνχιηαμε ε ξάκπα γηαηί αθξηβψο ηα ηαρχπινα πινία απηά 

δεκηνπξγνχλ κεγάια θχκαηα ηα νπνία θαηαζηξέθνπλε ηα ζεκέιηα ηνπ ιηκαληνχ 

θαη πξηλ απφ 2 κέξεο ην ίδην πξφβιεκα είρακε ζηελ Δξέηξηα. Δδψ βάδσ έλα 

δήηεκα κήπσο καδί κε ην Ιηκεληθφ Ρακείν δεηήζνπκε απνδεκηψζεηο. Γελ κπνξεί 

δειαδή νη πινηνθηήηεο πνπ έρνπλ ηα θέξπ κπνη θαη βγάδνπλ ρξήκαηα εδψ θαη 

θεξδίδνπλ απφ ηελ πεξηνρή καο λα θαηαζηξέθνπλ ηα ιηκάληα θαη λα ηα 

ρξεψλεηαη ην δεκφζην ηελ επηζθεπή ηνπο. Λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ζπλελλνεζνχκε θαη λα δεηήζνπκε απνδεκηψζεηο απ' απηνχο ηνπο πινηνθηήηεο 

γηα ηηο δεκηέο πνπ θάλνπλ ζηα ιηκάληα καο. Αιιν δήηεκα είλαη ην ζέκα ηεο 

πιαηείαο Γαβάθε. Ζ πιαηεία Γαβάθε είλαη ην παιηφ γήπεδν ζηα Λέα Ξαιάηηα, 

είλαη έλα σξαίν πάξθν ην νπνίν είλαη ην ράιη ηνπ ην καχξν. Γελ έρεη θσηηζκφο, 

είλαη κέζα ζηε βξψκα θαη ζέιεη θαη ιίγεο κπνγηέο θαη ζέιεη ιίγν βάςηκν θαη 

λνκίδσ φηη είλαη ζέκα θαη ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ αιιά 

θπξίσο ηνπ Γήκνπ, λα δηαζέζεη θάπνην πξνζσπηθφ, εδψ δελ είλαη ζεκα 

πξνυπνινγηζκνχ, βάιηε 5 εξγάηεο λα ην θαζαξίζνπλε, λα βάςνπλε ηα 

θάγθεια, λα βάςνπλε ηα παγθάθηα θαη λα ην θαζαξίζνπλε, λα πνηίζνπλ θαη ηα 

ινπινχδηα.  

 Θαη έλα ηειεπηαίν δήηεκα είλαη ε κνλνδξφκεζε ηεο Πκχξλεο. Ζ Πκχξλε, 

ην θνκκάηη απφ ην ΗΘΑ κέρξη ηελ Κηθξάο Αζίαο είλαη θαξκαληφια. Παο ην ιέσ, 

ζα ζξελήζνπκε ζχκαηα εθεί. Απηφο ν δξφκνο είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο, δελ 

έρεη νξαηφηεηα απφ ηελ Κηθξάο Αζίαο πξνο ηε κεξηά ηεο Πκχξλεο πξνο ηα 
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θάησ θαη απηφο ζέιεη άκεζα κε επζχλε έηζη ηεο πεξεζίαο ζαο λα γίλεη 

κνλνδξφκεζε ζην θνκκάηη απηφ ηεο Πκχξλεο.  

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν 

θ.Θψζηαο Αλπθαληήο. Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θχξηε Γήκαξρε, πνιιέο θνξέο απφ ην 

βήκα πνπ βξίζθεζηε καο δεηήζαηε ζπλαίλεζε, αιιά θαη ζε δηάθνξεο 

ζπλεληεχμεηο πνπ δψζαηε ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο ηεο πεξηνρήο καο 

δεηάηε ζπλαίλεζε απν ηελ αληηπνιίηεπζε. Πεκαζία έρεη αλ απηφ ην πηζηεχεηε 

θαη δελ είλαη κφλν ιφγηα. Δγψ πξνζσπηθά, φινη, εθθξάδνληαο ηελ άπνςε ηεο 

δηθήο κνπ Ξαξαηάμεσο είκαζηε πξφζπκνη λα ζαο πξνζθέξνπκε απηήλ ηε 

ζπλαίλεζε γηα ην δχζθνιν έξγν ην νπνίν έρεηε αλαιάβεη. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δε θαλήθαηε λα είζηε θαη ηφζν έηνηκνο παξφιεο ηηο πξνεθινγηθέο ζαο 

εμαγγειίεο. Δκείο θ.Γήκαξρε θαη ζηελ πξάμε δείρλνπκε φηη είκαζηε πξφζπκνη. 

Θέισ λα πσ φηη φηαλ έξρνληαη απνθάζεηο θαη ηξνπνπνηνχληαη νη εηζεγήζεηο 

ηνπο πνπ είλαη ιαλζαζκέλεο θαη' εκάο, εκείο ην ςεθίδνπκε. Τεθίζακε ην 

ηερληθφ πξφγξακκα, ςεθίζακε ηελ απφθαζε ηεο παξάηαζεο ησλ 

ζπκβαζηνπρσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο, αθνχ αθνχζαηε ηελ πξφηαζε καο, δελ 

ςεθίζακε ηελ απνγξαθή γηα ην ιφγν ηνπ φηη απηφ ην πιαζκαηηθφ ρξένο 

ΔΓΑΞ γηα καο δελ πθίζηαηαη, δελ ςεθίζακε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηαηί δελ 

ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο. Θέισ λα θαηαιήμσ θ.Γήκαξρε φηη φ,ηη εηλαη λφκηκν εκείο 

ζα ην ςεθίδνπκε θαη ζα ην ζηεξίδνπκε. Ξνιιέο θνξέο ζαο είπακε φηη ε 

απφθαζε κε αξηζκφ 4/3.1.2011 είλαη παξάλνκε. Δίλαη .. Γειαδε 3 κέξεο κεηά 

ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο, παξαλνκήζαηε κε κηα παξάλνκε απφθαζε. 

Δίλαη ε απφθαζε πνπ αλαζέηεη ηελ ππνγξαθή ζαο ζε Αληηδεκάξρνπο θαη 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζαο, ηελ ππνγξαθή ζαο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, 

γηα έθδνζε βεβαηψζεσλ θιπ. Ξαξφια απηά εζείο δελ ηελ πήξαηε πίζσ απηή 
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ηελ απφθαζε θ.Γήκαξρε. Γπζηπρψο δελ πεξίκελα ηέηνηα έπαξζε απφ ζαο. 

Δπξεπε απηή ε απφθαζε λα παξζεί πίζσ.  

 Θαη γηα λα ζπλερίζσ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν ηεο Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο θ.Γεκήηξην Ρδεβειέθν ζηνλ νπνίν πνιχ εχζηνρα νξίζαηε έλα 

γξαθείν ζην ππφγεην ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακχλνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δ, θαηεβαίλεηο θαη θάηη ζθαινπαηάθηα. Κεηαθνκίζαηε θαη ηνλ.... 

Ππλαηηεξηζκφ γηα λα κπεη εθεί ν Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ, 

ζέινληαο έηζη λα ηνλ ηηκσξήζεηε γηαηί επέιεμε ην δηθφ καο ζπλδπαζκφ λα 

πνιηηεπηεί θαη φρη ην δηθφ ζαο. Κάιηζηα έλαο Πχκβνπινο δηθφο ζαο έιεγε, εθεί, 

εθεί, ζην ππφγεην λα πάεη απηφο. Γε ζέισ λα νλνκάζσ. Ινηπφλ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ θ.Ρδεβειέθν θάλακε έλα ραξηί ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Θα δηαβάζσ 

ην αίηεκα. Γεκήηξηνο Ρδεβειέθνο θιπ., Ξξφεδξνο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο 

Ππθακήλνπ. Παο ελεκεξψλσ φηη ζηηο ηειεπηαίεο Γεκνηηθέο Δθινγέο έρσ εθιεγεί 

Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Πχκθσλα 

κε ην Λφκν 3852 ηνπ 2002, ηνλ "Θαιιηθξάηε", ζην άξζξν 82 ζηελ πεξίπησζε 

ΠΡ) αλαθέξεηαη φηη ν Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο κεξηκλά γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηαμία ηνπ Θνηκεηεξίνπ ηεο 

Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο. Ξξνεγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή νηθνγελεηαθσλ ηαθψλ θαη 

ινηπψλ ηαθηθψλ κλεκείσλ θαη εθδίδεη ηηο αδεηεο ηαθήο, παξάηαζε ηαθήο θαη 

αλαθνκηδήο νζηψλ. Ν Γήκαξρνο Υξσπνχ ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 

4/3.1.2011 απφθαζε ηνπ ελεξγψληαο θαζ' ππέξβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ζην ζεκείν 5, έρεη αλαζέζεη ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζην Γεκνηηθν Πχκβνπιν 

φζνλ αθνξα γηα ην Ππθάκελν ζηνλ θ.Δπάγγειν Ιεκπνχζε. Ξαξαθαιψ φπσο 

κνπ απαληήζεηε εγγξάθσο αλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο έθδνζεο άδεηαο ηαθήο ηελ 

έρεη ν Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηνο, δειαδή εγψ, ή κπνξεί ν Γήκαξρνο λα 

αλαζέηεη απηφο ηελ αξκνδηφηεηα απηή. Πηηο 27 Απξηιίνπ 2011, ζα ην θαηαζέζσ 
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θαη ζην Ξξνεδξείν, ήξζε ε απάληεζε απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Θαη γηα λα 

κελ θνπξάδσ, ιέεη: Ππλεπψο, δεδνκέλνπ φηη ε αξκνδηφηεηα πνπ αθνξά ηελ 

έθδνζε αδεηψλ ηαθήο απνλέκεηαη ξεηά ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηνο 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Γεκάξρνπ, δελ είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηεο ππνγξαθήο ησλ ελ ιφγν αδεηψλ ζε 

Γεκνηηθφ Πχκβνπιν. Κφλν ν Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηνο έρεη απηή ηελ 

αξκνδηφηεηα. Ξνιχ ζσζηά, αιιά εζείο ηελ έρεηε αλαζέζεη ζε δηθφ ζαο 

Πχκβνπιν θ.Γήκαξρε. Λα ηειεηψζσ θαη κεηά λα πείηε φ,ηη ζέιεηε. Δπραξηζηψ. 

Λα ηειεηψζσ, λα ηειεηψζσ. Λα ηειεηψζσ.  

 Θέισ λα πσ θ.Γήκαξρε φηη θαη εγψ έρσ θάλεη ζηε ζέζε ζαο, Ξξφεδξνο 

ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ. Γελ είκαζηε πάλσ απφ ην Λφκν, είκαζηε γηα λα 

ηεξνχκε θαη λα εθαξκφδνπκε ηνπο Λφκνπο, νχηε θηηάρλνπκε δηθνχο καο. Ρξεηο 

κέξεο κφιηο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο παξαλνκήζαηε. Παο 

είπακε, πάξηε ηελ απφθαζε πίζσ θαη δελ ηελ πήξαηε. Ζδε νη δηθνί ζαο 

Πχκβνπινη κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ 

Θνηλνηήησλ έρνπλ έξζεη ζε ξήμε. Γελ μέξνπλ πνηνο ζα ππνγξάςεη ηη. Δκαζα 

έλα πεξηζηαηηθφ φηη έγηλε ζηνλ Θάιακν. Δδψ ζην Πψκα καο είπαηε πνιιέο 

θνξέο φηη ν "Θαιιηθξάηεο" ππνηηκά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ξξνέδξσλ ησλ 

Ρνπηθψλ θαη Γεκνηηθσλ Ππκβνπιίσλ. Δ, κελ ην θάλεηε θαη εζείο. Ηζσο απηή ε 

αξκνδηφηεηα ηεο έθδνζεο άδεηαο ηαθήο λα κελ είλαη ηίπνηα, λα κελ είλαη θαη 

ηφζν ζεκαληηθή, αιιά απηφ φκσο είλαη έλα δείγκα γξαθήο ησλ πξνζέζεσλ ζαο. 

Γειαδή, φηη ζα πξέπεη ηνλ πξψην ιφγν ζηα ρσξηά, ζηα ρσξηά καο, λα ηνλ 

έρνπλ νη εθιεγκέλνη Γεκνηηθνη Πχκβνπινη θαη φρη νη Ρνπηθνη Αξρνληεο, πνπ ζην 

θάησ θάησ ηεο γξαθήο απηνί ςεθίζηεθαλ κφλν απφ ηα ρσξηά ηα δηθά ηνπο. Νη 

Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ ςεθίζηεθαλ θαη δχν θνξέο κάιηζηα θαη 

απφ ηα ρσξηά ηνπο αιιά θαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπο, ησλ Γεκνηηθψλ. Ρσλ 

Ρνπηθψλ ήηαλ εμσθίηζην. Δκείο είρακε κηα άιιε θηινζνθία. Ζ θηινζνθία ε δηθή 

καο ήηαλε φηη φιεο νη αξκνδηφηεηεο απηέο ηηο νπνίεο έρεηε αλαζέζεη εζείο 
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ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη ζηνπο Αληηδεκάξρνπο, λα ηελ είραλ ηα 

Ξξνεδξεία ησλ Ρνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ.  

 Ρέινο, ζέισ λα ζαο παξαθαιέζσ λα πάξεηε πίζσ ηελ απφθαζε, λα 

δηνξζψζεηε έζησ ηελ απφθαζε απηή, θαη λα κε κε θέξεηε ζε δχζθνιε ζέζε 

γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνρσξήζνπκε ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα είκαη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε, 

αιιά ζαο δηαβεβαηψ φηη ζα πξνρσξήζσ φκσο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηθαζηηθέο ελλνείηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, δε ρξεηάδνληαη δηθαζηηθέο. πάξρνπλ θαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο, 

ππάξρνπλ θαη άιια. Ινηπφλ, ζέισ λα απνζπξεηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη αξγίεο. Θέισ λα απνζχξεηε ηελ απφθαζε ζαο απηή γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Ν θ.Βειηαληψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Γπφ, ηξία ζεκαηάθηα θαη εγψ. Ρν πξψην 

ζέκα, ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα παξάθιεζε, ζπγλψκε θ.Βειηαληψηε. Κηα παξάθιεζε, λα 

γίλνληαη πξαγκαηηθέο αλαθνηλψζεηο, φρη γεληθέο ηνπνζεηήζεηο. Λα 

ζπληνκεχνπκε ιηγάθη.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα κε αλαγθάζεηε λα ζαο ππελζπκίδσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παθψο δελ αθνξά εζάο πξνζσπηθά. Ππγλψκε πνπ ζαο δηέθνςα 

θαη πάιη δελ αθνξά εζάο πξνζσπηθά. Δίλαη κηα γεληθή παξαηήξεζε φηη γίλνληαη 

ηνπνζεηήζεηο θαη πνιηηηθέο, ζα έιεγα.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αιιά πάληα, νη παξαξαηεξήζεηο γίλνληαη ζε κέλα πάληα. Ρνλ 

αλάβεη ν Ονχζζεο θαη .. (γέιην) Ινηπφλ, ζε πξνεγνπκελν ηαθηηθφ Ππκβνχιην 

ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ θαο 

Νηθνλφκνπ, αλαθέξζεθε ζηελ απνζήθε ηνπ Ππλαηηεξηζκνχ πνπ έρεη κηζζψζεη ε 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ. Δγψ ζεσξψ ππνρξέσζε κνπ λα ελεκεξψζσ 

ην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην ηη έρεη ζπκβεί θαη ηελ πξφηαζε 

κνπ. Ρν θηίξην απηφ λνηθηάζηεθε γηα λα γίλεη Ιανγξαθηθφ Κνπζείν θαη 

Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν. Δρνληαο πάληα ζαλ ζηφρν ε Θνηλφηεηα εάλ κπνξνχζε κε 

ηε βνήζεηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα αγνξάζεη απφ ηελ Αγξνηηθή Ρξάπεδα θαη 

ηε δηπιαλή έθηαζε ησλ 2 ζηξεκκάησλ κε ηελ απνζήθε ησλ 500 ηεηξ. κέηξσλ 

ηελ νπνηα έρεη θαηαζρέζεη ε Αγξνηηθή Ρξάπεδα απφ ηελ Δλσζε Γεσξγηθψλ 

Ππλαηηεξηζκψλ, ζηελ νπνία ην έρεη .. θαη απηφ ν Ππλαηηεξηζκφο. Γειαδή, έρεη 

θαηαζρέζεη ηελ πεξηνπζία ησλ Θαπαλδξηηησηψλ. Γπζηπρψο απηφ δελ ην 

πξνιάβακε. Μεθηλήζακε θάλακε θάπνηεο εξγαζίεο ππνζηήισζεο θαη 

αξκνιφγεζεο ηεο πέηξαο θαη πεηχρακε κηα ρξεκαηνδφηεζε 350.000 επξψ απφ 

ηε Λνκαξρία. Θαηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο πξνέθπςαλ δχν πξνβιήκαηα. Ρν 

έλα πξφβιεκα είλαη φηη ιφγσ ηνπ φηη εθεί ήηαλε πάληα ιηπάζκαηα, έρεη 

νμεηδσζεί ν νπιηζκφο θαη ε νξνθή ηνπ είλαη επηθίλδπλε θαη ππάξρεη πφξηζκα 

ηεο Ξνιενδνκίαο θαη ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη ζα πξέπεη λα θαηεδαθηζηεί. 

Ζ νξνθή κφλν. Ρν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη, γηα λα ην ρξεκαηνδνηήζεη ε 

Λνκαξρία ζα έπξεπε λα πεξάζεη ηδηνθηεζηαθά ζηελ Θνηλφηεηα θαη εδψ αξρίδεη 

ην πξφβιεκα. πάξρεη κηα κεξίδα ησλ ζπλαηηέξσλ Θαπαλδξηηίνπ πνπ 

πηζηεχνπλ φηη είλαη πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία θαη θάπνηα ζηηγκή ζα ην 

πνπιήζνπλ, ζα κνηξάζνπλ, ζα θάλνπλε. Γελ μέξνπλ φηη φηαλ ν Ππλαηηεξηζκφο 

δηαιχζεη, φ,ηη πεξηνπζία έρεη θαη φ,ηη ρξήκαηα πάλε ζηε ΞΑΠΔΓΔΠ.  

 Ρν δεχηεξν, νη πεξηζζφηεξνη φκσο θαη νη θάηνηθνη θαη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπλαίηεξνη έρνπλ ηελ άπνςε φηη είλαη πεξηνπζία ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, γηαηί 

παξαδείγκαηνο ράξε εγψ κπνξεί λα κελ είκαη ζπλαίηεξνο αιιά είλαη ε πεζεξά 
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κνπ ζπλαίηεξνο, ήηαλε ν κπάξκπαο κνπ ζπλαίηεξνο, ήηαλε ν παππνχο κνπ 

ζπλαίηεξνο, άξα θαη ηα παηδηά κνπ έρνπλε θάπνηα αμίσζε απφ απηφ ην αθίλεην. 

Ινηπφλ, θαη έγηλε κηα πξνζπάζεηα, δπζηπρψο δελ νινθιεξψζεθε θαη εγψ 

πξνηείλσ απηφο ν ρσξνο, επεηδή αλήθεη ζηνπο Θαπαλδξηηηψηεο λα βξεζεί ν 

ηξφπνο θαη λα πεξάζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο. Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε κνπ, ε δεχηεξε αλαθνίλσζε κνπ είλαη 

ζρεηηθά κε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ην πξφγξακκα ζπγθνηλσλία. Δκείο, ε 

δψλε Θαπαλδξηηίνπ, Βαξλάβα, Ξνιπδελδξίνπ πνπ είηε αθνξά .. Θνηλφηεηα 

Θαπαλδξηηίνπ, ην πξφγξακκα απηφ νινθιεξψζεθε ην Λνέκβξην θαη ην ΘΡΔΙ 

επέζηξεςε ην απηνθίλεην πνπ είρακε παξαρσξήζεη ζην ΘΡΔΙ γηα λα θάλεη 

θάπνηα δξνκνιφγηα, φπνπ δε ρξεηαδφηαλ κεγάιν απηνθίλεην. Ξαξαηεξψ φκσο 

ηψξα επί 5 κήλεο φηη ην mini bus ηεο Θνηλφηεηαο ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ 

θαη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ην ρξεζηκνπνηεί αθφκα ην ΘΡΔΙ θαη ήζεια λα ξσηήζσ, 

ζπλερίδεηαη ην Ξξφγξακκα "Ππγθνηλσλία"; Ρν απηνθίλεην απηφ θάλεη θάπνηα 

δξνκνιφγηα δσξεάλ γηα λα εμππεξεηεί θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ; 'Ζ ην 

έρνπκε μεράζεη θαη ην εθκεηαιιεχεηαη ην ΘΡΔΙ;  

 Ρν ηξίην ζέκα θ.Γήκαξρε, αθνξά πάιη ην πνξηνθαιί ηνπ Γήκνπ. Δγψ δε 

ζα αλαθεξζψ πάιη ζηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ είπε ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Γηαζεκάθεο, 

απιψο πιεξνθνξήζεθα φηη θαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 

πιεξνθνξνχλ ηνλ θφζκν φινλ ηνπ Γήκνπ, ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ φηη ην 

πνξηνθαιί ιέεη πξνέξρεηαη απφ ην δάλεην ηνπ Θαπαλδξηηίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξέππα, ηελ επφκελεε θνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ αλνίγεηε δηάινγν, ζαο παξαθαιψ. Νινθιεξψζηε. 

Θαζπζηεξνχκε δξακαηηθά κε ηηο αλαθνηλψζεηο.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, πιεξνθνξείηε ηνλ θφζκν θ.Γήκαξρε, ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ Γήκνπ φηη ην πνξηνθαιί απηφ πξνέξρεηαη απφ ην δάλεην ηεο Θνηλφηεηαο 

Θαπαλδξηηίνπ ην νπνίν εμππεξεηείηαη θαλνληθά θαη απφ ην δάλεην ηεο 

Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ. Παο παξαθαισ πνιχ λα ηνπνζεηεζείηε επίζεκα ζην 

Ππκβνχιην θαη επίζεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ ην αθνχζαηε; Απφ πνπ .. ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ν θ.Θαλειιφπνπινο ην έιεγε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

κέζα θ.Γήκαξρε.            

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Θαλειιφπνπινο ή εκέλα είπαηε φηη πιεξνθνξψ ηνλ θφζκν;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη επαλεηιεκκέλα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ πιεξνθνξψ ηνλ θφζκν απηφ πνπ ιέηε ή θάπνηνο άιινο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ είπα φηη ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο κέζα ζην Γήκν θαη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη γεληθα γχξσ ζηνλ Υξσπφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κίκε, ζα πξέπεη λα είλαη εδψ φκσο ν ππάιιεινο  .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, αο κελ αζρνινχκαζηε. Απηά .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ θ.Γηαζεκάθε .. Θχξηε Γηαζεκάθε, εγψ ιέσ απηφ πνπ 

πιεξνθνξήζεθα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη αιιά φηαλ αλαθέξνπκε φλνκα, λα είλαη εδψ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη δεηάσ θαη δεηάσ απφ ν Γήκαξρν λα ηνπνζεηεζεί ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αλ ηζρχεη απηφ ή φρη. Δπραξηζηψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ δε δηαθψλεζα ζ' απηφ, απιά ιέσ φηαλ αλαθέξνπκε 

φλνκα ππαιιήινπ, λα είλαη εδψ ν ππάιιεινο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. Θχξηε 

Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ.  

.......: Θχξηε Ληθνιάνπ, θ.Ληθνιάνπ, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

.......: Ππγλψκε θ.Ληθνιάνπ, ζα ήζεια .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, δε γίλεηαη δηάινγνο, ζαο παξαθαιψ. 

.......: Ππγλψκε, λα ζαο πσ. Θέισ λα κηιήζσ ζηνλ θ.Βειηαληψηε γηα ηνλ 

Αγξνηηθφ, ζέισ λα απαληήζσ γηα ηνλ Αγξνηηθφ.... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, δε γίλεηαη απηφ. Γελ επηηξέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ. 

.......: Ξξέπεη λα κηιήζσ πάλσ ζ' απηφ φκσο. Θχξηε Ληθνιάνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζαο δψζσ ηε δπλαηφηεηα κεηά λα θαλεηε ηελ αλαθνίλσζε, 

φρη απάληεζε, ζαο παξαθαιψ πνιχ.  

.......: Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη εγψ ηνλ Αληηδήκαξρν 

ηνλ θ.Ζιηάζθν γηα ην ηαμίδη καο ζηε Γεξκαλία θαη φινπο ηνπο .. θαη ηνπο 4, ηνπο 

3 ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, κηα θαη είρα θαη κηα πεξηπέηεηα εθεί εγψ θαη κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ πάξα πνιχ. Δπεηδή ζήκεξα ν Γήκαξρνο είλαη πνιχ 

θνπξαζκέλνο, ηνλ ληψζσ θνπξαζκέλν, δε ζα είκαη πνιχ αληηπνιηηεπηηθφο, κφλν 

απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη δηαβάδσ εδψ ζηελ εθεκεξίδα ηελ ηνπηθή 

ΞΔΟΒΑΠΖ, φηη θάλαηε κηα ζπλάληεζε γηα ηελ Ηππνθξάηεην Ξνιηηεία. Δίλαη έλα 

ζέκα πνπ έρνπκε θέξεη θαη πεξηκέλνπκε λα καο ελεκεξψζεηε. Ρν ζεσξνχκε 

απφ ηα πιένλ ζνβαξά. Δγψ πξνζσπηθά ράξεθα πνπ αζρνιείζηε θαη ζα 

πεξηκέλακε ηελ ελεκεξσζε ζαο φπνηε είλαη δπλαηφλ θαη πφηε ζα εηζαρζεί θαη 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φπνηε είλαη έηνηκνο ν θ.Ζιηάζθνο, επεηδή είλαη πνιχ 
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ζνβαξφ φλησο ην ζέκα θαη δελ κπνξνχκε λα ην εμαληιήζνπκε έηζη απιά, γηα 

λα ην ζπδεηήζνπκε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ν θ.Πηδέξεο έρεη ην ιφγν. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Γχν αλαθνηλψζεηο ζα θάλσ. Ζ λενιαία ηνπ 

ζπλδπαζκνχ καο έρεη θαηαζέζεη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ην πσο βιέπνπλ νη λένη 

ην Γήκν καο θαη ηη πηζηεχνπλ γηα ηελ πνξεία καο σο ηνπηθή θνηλσλία. Κεηαμχ 

άιισλ ινηπφλ πξνηείλνπλ θαη εκείο αηηνχκαζηε λα πηνζεηεζεί ε πξφηαζε ηνπο 

απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ηδξπζε Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ Λενιαίαο, 

Ππκβνπιεπηηθφ θαη Γλσκνδνηηθφ Νξγαλν ηνπ Γήκνπ γηα ζέκαηα Λέαο Γεληάο θαη 

εθινγέο γηα Ρνπηθφ Ππκβνχιην Λέσλ, ην θζηλφπσξν. Κέρξη ηελ ίδξπζε ηνπ 

άκεζε ζχζηαζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Λενιαίαο κε ηνλ ίδην ραξαθηήξα θαη 

απνζηνιή. Αληηκεηψπηζε ηεο κεγάιεο αλεξγίαο ηεο λενιαίαο ηνπ Γήκνπ κεζα 

απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, φπσο, 1) Γξαθείνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη γηα Αλεχξεζε Δξγαζίαο, φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη 

φιεο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηα βηνγξαθηθά φζσλ ην 

επηζπκνχλ. 2) Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ηνπο λένπο επαγγεικαηίεο ηνπ Γήκνπ 

θαη γηα φζνπο επηζπκνχλ λα μεθηλήζνπλ θάπνην ειεχζεξν επάγγεικα κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ θαηλνηνκία θαη κε παξνπζίαζε ησλ ζπγρξνλσλ 

εξγαιείσλ θαη κέζσλ δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. 3) Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ 

ζην Γήκν γηα λένπο αγξφηεο, λέεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, λέα αληαγσληζηηθά 

πξντφληα θαη αλαδήηεζε εηαηξεηψλ γηα ζπκβνιαηαθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία. 

4) Ππρλή επαθή κε ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν, ψζηε λα 

απνξξνθνχληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 

καο θαηά πξνηεξαηφηεηα. 5) Γεκηνπξγία ή δηάζεζε ρψξνπ γηα δεκηνπξγία 

Θέληξσλ Λεφηεηαο φπνπ ζα κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

λενιαίαο.  
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 Θαη κηα δεχηεξε αλαθνίλσζε. Δζεινληηθφο Θαζαξηζκφο ηνπ δάζνπο ηνπ 

Ακθηάξεηνπ. Νπσο ζα έρεηε ελεκεξσζεί ε ΓΠΝ θαη ε λενιαία ηεο ζηα πιαίζηα 

ηεο εβδνκάδαο εζεινληηζκνχ θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο δηνξγαλψλνπκε 

εζεινληηθφ θαζαξηζκφ ηνπ δάζνπο ηνπ Ακθηάξεηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ. Θαινχκε ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα καο, 

ηελ Θπξηαθή 22 Καίνπ 2011 θαη ψξα 11:00 ην πξσί ζην ρψξν ηνπ Αξραίνπ 

Θεάηξνπ. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο καο είλαη ππφζεζε φισλ καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Πηδέξε. Πην Πψκα πξνζήιζε θαη ε θα Καξγέηα 

Διέλε. Ν θ.Γέδεο έρεη ην ιφγν.  

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα 

επαλέιζσ πνιχ γξήγνξα ζε δχν ζέκαηα ηα νπνία έρσ μαλαζέζεη απ' απηφ εδψ 

ην βήκα. Ρν πξψην ζέκα είλαη, αθνξά ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη φιε ε παξαιηαθή δψλε ελφςεη ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. Θπξίσο ηα 

Παββαηνθχξηαθα ε θαηάζηαζε είλαη απειπηζηηθή. Ρν θέληξν γηα παξάδεηγκα 

ησλ Αγ.Απνζηφισλ, ην θέληξν ηνπ Υξσπνχ, ε παξαιία Καξθνπνχινπ δελ 

κπνξεί ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ζήκεξα ζε θακία πεξίπησζε λα εμππεξεηήζεη 

ηνπο επηζθέπηεο νη νπνίνη έξρνληαη ζην Γήκν Υξσπνχ, είηε είλαη ζηνλ Θάιακν, 

είηε είλαη ζην Καξθφπνπιν, είηε είλαη ζηνλ Υξσπφ γηα λα θάλνπλ ηα κπάληα 

ηνπο θαη απηφ ζα έρεη ηξνκεξή επίπησζε ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο. Γε 

βιέπσ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θακία κα θακία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λαη. Κήπσο ελνριψ;  

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γέδε.  
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ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, δε βιέπσ ινηπφλ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή λα ιακβάλεη θαλέλαλ 

κέηξν νχησο ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ην Γήκν Υξσπνχ θαη θαη' επέθηαζε ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. 

Ν ζθνπφο καο είλαη λα αλεβάζνπκε ηελ πεξηνρή καο θαη φρη λα ηελ 

θαηεβάζνπκε θαη λα ηελ πάκε ζε ρεηξφηεξν ζηάδην απ' φηη είλαη ζήκεξα. Αλ .. 

Κέρξη ζηηγκήο εγψ δηαβιέπσ φηη δελ κπνξείηε, γηα ηνλ "α", "β" ιφγν θαη δελ ην 

θξίλσ απηφ κε άζρεκν, κε άζρεκν ηξφπν. Γη' απηφ ινηπφλ ζα ζαο πξνηείλσ 

απφςε, εάλ ζέιεηε, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο 

δηαβνχιεπζεο, εκείο είκαζηε πξφζπκνη λα βνεζήζνπκε θαη λα θάλνπκε 

νηηδήπνηε πξνθχςεη κέζα απφ δηάινγν θαη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ηάρπζηα, 

γηαηί ήδε κέζα ζε κηα εβδνκάδα έξρεηαη ν Ηνχληνο θαη ε θαινθαηξηλή πεξίνδνο 

φπσο μέξεηε είλαη πάξα πνιχ κηθξή. Δλα δεχηεξν ζέκα ην νπνίν επίζεο ην έρσ 

μαλαζέζεη απ' απηφ ην βήκα, είλαη ην ζέκα ηεο ππξνπξνζηαζίαο. Γπζηπρψο απφ 

ηα Θηνχξθα πνπ κηιάσ, ηηο Αθίδλεο, ην Θαπαλδξίηη, ζηνλ Θάιακν θαη ζηηο 

πεξηνρέο εδψ πέξα θαη αθφκα θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Καιαθάζαο θαη ηνπ 

Απιψλα, δελ έρεη γίλεη ηίπνηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο. Γειαδή, σ κε 

γέλνηην, ηη ζα πεξηκέλνπκε; Λα κπεη θακηά θσηηά; Θαη κεηά λα βγαίλνπκε ζηηο 

ηειενξάζεηο θαη λα ιεκε, θάλακε απηφ, θάλακε εθείλν, θάλακε ην άιιν; Γελ 

θάλακε ηίπνηα ζαλ Γήκνο, ζαλ Γεκνηηθή Αξρή. Ρίπνηα δελ έρεη γίλεη ζ' απηφ ην 

ζέκα. Αθφκα θαη ην θιηκάθην πνπ ζαο είπα ηελ άιιε θνξά πνπ είλαη λα νξηζηεί 

ζηνλ Θάιακν θαη απηφ δελ κπνξεί λα βξεζεί έλαο ρψξνο λα κπεη, λα είλαη εδψ 

πέξα ηα ππξνζβεζηηθά. Ξφηε δειαδή; Δρνπκε Ηνχλην. Ρνλ Αχγνπζην, ηνλ 

Πεπηέκβξην; Ξφηε; Θχξηε Γήκαξρε, ζα πεξηκέλσ άκεζα γη' απηά ηα δχν πάξα 

πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα, άκεζα θαη ζαο ιέσ, είκαζηε δηαζέζηκνη λα 

βνεζήζνπκε νχησο ψζηε λα κελ έρνπκε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ 

πεξηνρή καο.  

 Παο επραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαιεπέξα θαη απφ κέλα. Δγψ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φιε 

ηελ νκάδα πνπ πήγακε καδί ζηε Γεξκαλία γηα ηελ παξνπζία καο θαη ηε 

ζπλεξγαζία καο εθεί.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απηφ είλαη κηα άιιε θνπβέληα. Θχξηε Γήκαξρε, ζα είκαη, ζα 

είκαη πνιχ ζχληνκνο. Δπεηδή είκαη κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο θαη επεηδή ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζήκεξα απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο άπηνληαη ηεο Δπηηξνπήο απηήο, ζηελ 1ε θαη ζηε 2ε 

ζπλεδξίαζε πνπ θάλακε, γηαηί 3 έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα, έζεζα ζέκα ηεο 

θαηαγξαθήο ηεο καγλεηνθψλεζεο ησλ πξαθηηθψλ. Κπνξεί λα θαίλεηαη απιφ 

θαη εχθνιν. Ζ πξψηε απάληεζε ήηαλ φηη δελ είρακε πξνυπνινγηζκφ θαη είλαη 

θαζαξά νηθνλνκηθφ ην ζέκα. Πήκεξα φκσο έκαζα φηη εγθξίζεθε ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη απηφ νχηε ηφηε κε θάιππηε, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ην 

δερηήθακε, ζήκεξα φκσο δελ ππάξρεη ιφγνο. Ξξψηνλ, ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο 

Εσήο θαη ζα πσ θαη γηα ηελ άιιε Δπηηξνπή, ηελ Νηθνλνκηθή, κε δχν Δπηηξνπέο 

ιεηηνπξγεί ν Γήκνο, λα κελ έρεη απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. Γελ κπνξεί 

λα ζπλερηζηεί απηφ, γηαηί ιέγνληαη πξάγκαηα, γίλνληαη ζπδεηήζεηο θαη είλαη 

πάξα πνιχ ζνβαξφ λα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο. Θα ζαο παξαθαιέζσ ζηελ 

επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρσ, 

λα έρνπκε απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα κε 

αλαγθάζεηε λα απέρσ.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Φνξγηάξεο.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, ζέισ λα 

ζαο αλαθνηλψζσ, λα ζαο θάλσ κηα αλαθνίλσζε. Γέρζεθα ηειεθσλήκαηα απφ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  39 

ηνλ Απιψλα θαη κνπ είπαλ γηα ηελ εμεηαζηηθή, γηα ηα εμεηαζηηθά θέληξα θαη 

κνπ είπαλ φηη ν Απιψλαο πεγαίλεη ζηνλ Αγ.Πηέθαλν. Βέβαηα, έρσ κάζεη 

αξγφηεξα φηη είλαη απηφ ζέκα πνπξγείνπ θαη δελ είλαη δηθφ καο. Θα ήζεια 

κφλν λα πσ φηη κήπσο κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνην έγγξαθν ζηε Β' βάζκηα 

Δθπαίδεπζε, νχησο ψζηε ηελ επφκελε ζεδφλ ηα παηδηά λα έξζνπλ εδψ ζην 

εμεηαζηηθφ θέληξν. Γηαηί λα πεγαίλνπλ ζηνλ Απιψλα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Πηνλ Αγ.Πηέθαλν, ζπγλψκε. Θαη δεχηεξνλ, ήζεια λα πσ φηη 

ζηελ πξφζθιεζε ζην 2ν ζέκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ, πξέπεη λα 

θνηηάμνπκε θαη ιίγν ην ζέκα ηνπ ςεθαζκνχ ησλ θνπλνππηψλ. Ρη ζα θάλνπκε κ' 

απηφ ην ζέκα. Γηακαξηχξεηαη ν θφζκνο πνιχ κ' απην ην ζέκα κε ηα θνπλνχπηα.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Φνξγηάξε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Δλα κηθξφ, κηα κηθξή 

αλαθνίλσζε ζέισ λα θάλσ. Θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο ΓΔΞ αιιά θαη ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Θαιάκνπ γηα ηελ 

εθδήισζε πνπ θάλακε, πνπ δηνξγαλψζακε ηελ πξνεγνχκελε Γεπηέξα ζηα 

ζρνιεία Θαιακνπ κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε. Θα ζπληζηνχζα ζε φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα πεξλάλε απφ ηα ζρνιεία, ε εκπεηξία ήηαλε θαληαζηηθή. 

Μεθίλεζε ην Ξξφγξακκα ηεο Αλαθχθισζεο ζηνλ Θάιακν, βγάιακε ηνπο 

γλσζηνπο κπιε θάδνπο, γλψξηζαλ νη καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηφζν 

ηνπ Θαιάκνπ αιιά θαη ησλ Αγ.Απνζηφισλ ηελ αλαθχθισζε, νη απνξίεο ηνπο 

θαη νη πξνηάζεηο ηνπο ήηαλε πέξα απφ θάζε θαληαζία θαη εδψ πέξα ζα ήζεια 

λα πσ φηη ην φρεκα ηεο αλαθχθισζεο θαη νη θάδνη ηεο αλαθχθισζεο νη νπνίνη 

είραλε ζηνλ Θάιακν, είραλ έξζεη απφ ην 2008 θαη θαηαθέξακε θαη ην 

θπθινθνξήζακε πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο. Δδψ πέξα ζα ήζεια λα 
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επραξηζηήζσ, γηαηί απφ θάηη πνπ αλέθεξε ν ζπλάδειθνο ν θ.Γηαζεκάθεο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο Θαζαξηφηεηαο ζηνλ Θάιακν, ηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ Θαζαξηφηεηα, θαη λα πσ φηη ηφζν ην Ξξφγξακκα ηεο Θαζαξηφηεηαο ζηνλ 

Θάιακν, αθφκα κέρξη θαη ην σξάξην είλαη πξφηαζε δηθηά ηνπο, δελ είρακε θακία 

κα θακία αλάκημε εκείο ζηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεηαη ε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, 

ην δξνκνιφγην πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλε, ηηο ψξεο πνπ ζα πξέπεη λα 

δνπιεχνπλε θαη ην πφζν αθφκα ζα δνπιεχνπλε. Νινη νη ζπλάδειθνη ζηνλ 

Θάιακν θαη κηιάσ γηα ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνπινπο ζχκθσλα κε ηα κέζα πνπ 

έρνπλε νη ππάιιεινη Θαζαξηφηεηαο ηνπ παιηνχ Γήκνπ Θαιάκνπ, είκαζηε 

απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη καδί ηνπο. Πε θακία κα θακία πεξίπησζε, δελ ππάξρεη 

νχηε ππέξβαζε, νχηε παξάβαζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο, νχηε ππέξβαζε, νχηε 

παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 Δπραξηζηψ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γνπιεχνπλε κέρξη ηηο 10:30 πάιη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη θ.Γηαζεκάθε, φρη θ.Γηαζεκάθε. Ινηπφλ, ν θ.Ξέππαο 

απνρψξεζε απφ ηελ αίζνπζα. Ζ θα Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαιεζπέξα. Ζζεια λα πσ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεηήζεη γηα αλαθνίλσζε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. ν θ.Βειηαληψηεο γηα ηνλ Αγξνηηθφ Ππλαηηεξηζκφ ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ, ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ ην 2004 ελνηθίαζε ην θηίξην απφ ηνλ 

Αγξνηηθφ Ππλαηηεξηζκφ θαη απφ ηφηε έρνπλ πεξάζεη 7 ρξφληα θαη ε Θνηλφηεηα 

πνπ ήζαζηαλ θαη εζείο θ.Βειηαληψηε κέινο, δελ έρεη θάλεη ηίπνηα γη' απηφ ην 

θηίξην. Αληηζέησο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε, επηηξέςηε κνπ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Νηθνλφκνπ, αλαθνίλσζε, φρη δηάινγν. Παο παξαθαιψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε δηέθνςα, δε ζαο δηέθνςα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ απεπζχλεζηε ζηνλ θ.Βειηαληψηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Υξαία, σξαία. Γελ έρσ δηαθφςεη φηαλ θάλαηε εζείο ηελ 

αλαθνίλσζε ζαο. Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη ν ρσξνο απηφο γηα 7 ρξφληα είλαη 

ρψξνο γηα ζθνππίδηα, απνζήθε γηα εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, ζίδεξα θαη 

νηηδήπνηε άιιν ππάξρεη. 7 ρξφληα ινηπφλ ην θηίξην απηφ εγθαηαιήθζεθε, δελ 

ην αμηνπνίεζε νχηε ε Θνηλφηεηα, νχηε ν Αγξνηηθφο Ππλαηηεξηζκφο. Γηαθσλψ φηη 

ηα κέιε ηνπ Αγξνηηθνπ Ππλαηηεξηζκνχ ζέινπλε λα ην δψζνπλε. Ξξάγκαηη 

αλήθεη ζην Θαπαλδξίηη κε ηελ επξχηεξε φκσο έλλνηα, αλήθεη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζηα κέιε ηνπ Αγξνηηθνχ Ππλαηηεξηζκνχ γηαηί ζπγγελείο ζην Θαπαλδξίηη 

είκαζηε φινη κε ηα κέιε πνπ ππάξρνπλε. Αξα, αλ ην πάκε επξχηεξα αλήθεη ζε 

φινπο καο. Ινηπφλ, ηα κέιε ηνπ Αγξνηηθνχ Ππλαηηεξηζκνχ θαη ην θαηλνπξγην 

Γ.Π. δελ επηζπκνχλ νχηε λα πνπιήζνπλ ην θηίξην, αληηζέησο, κε ηελ θξίζε πνπ 

ππάξρεη ζηελ επνρή καο ζέινπλε λα δνπιέςνπλε ηα πξντφληα ηνπο, λα βξνπλ 

δνπιεηά, λα εξαζηνχλ θαη είλαη 200 άλζξσπνη. Ινηπφλ, ην θηίξην απηφ δελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί ζα αμηνπνηεζεί κεηά απφ 7 ρξφληα θαη δελ 

αμηνπνηήζεθε ηα πξνεγνχκελα 7 ρξφληα. Απηφ ήζεια λα πσ.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Νηθνλφκνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηακαξέινο.  

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

αλαθεξζψ ζε έλα ελδννηθνγελεηαθφ ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη βέβαηα φπσο 

ιέεη ν ιαφο καο, ηα ελ νίθσ νπ ελ δήκσ. Γε ζέισ λα πσ φηη έρεη γίλεη θάηη απφ 

πξφζεζε, έρεη γίλεη κηα παξαλφεζε θαη ζηελ εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο γηα ην Γήκν Υξσπνχ, αλαθέξεηαη 

κηα παξάγξαθνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν κνπ ε νπνία ιέεη ην εμήο, ζηελ 
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αλαδήηεζε ζπλεηζέθεξε ηα κάια ε γξαπηή ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνχινπ θ.Γεψξγηνπ Γηακαξέινπ πξνο ην Ξξνεδξείν, ν νπνίνο επεζήκαλε ηε 

ζεκαζία ηνπ Ακθηαξαείνπ σο γεσγξαθηθφ θαη πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ λένπ 

Γήκνπ, πξνηείλνληαο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζην ζήκα. Βέβαηα ζπεχδσ λα πσ φηη 

ε αγάπε κνπ γηα ην Ακθηαξάεην είλαη γλσζηή, δελ ηελ θξχβσ, αιιά ην θείκελν 

πνπ είρα θαηαζέζεη ζην Ξξνεδξείν αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ην εμήο: Αμηφηηκε 

θαη αγαπεηέ Ξξφεδξε, νη Γήκνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 2 ηνπ Λφκνπ 

3852 "Θαιιηθξάηεο" κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο. 

Ρν ζήκα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ππκβνπιίνπ χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ Ρνπσλπκηψλ, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο. Κε βάζε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη φπσο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο γηα ην 

Γήκν Υξσπνχ. Νπσο πξνθχπεη απ' απηφ ην θείκελν, δελ είρα θάλεη θακία 

πξφηαζε εγψ γηα ην Ακθηαξάεην θαη δελ ηελ έθαλα δηφηη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη. Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, πξέπεη λα δηνξζσζεί γηαηί 

βγήθε ζηε δεκνζηφηεηα. Αλ δελ είρε δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα, εγψ δε ζα κίιαγα. 

Θέισ ινηπνλ λα μεθαζαξηζηεί εδψ δεκνζίσο φηη απηφ εδψ δελ είλαη αθξηβέο, 

έγηλε απφ κηα ίζσο παξαλφεζε γηαηί είρα ζηείιεη θαη έλα άιιν θείκελν γηα ην 

Ακθηαξάεην κε ζέκα ην ηεξφ ρξένο ηνπ "Θαιιηθξάηεηνπ" Γήκνπ Υξσπνχ ζην 

Ακθηαξάεην, φπνπ θαη εθεί δελ αλαθέξσ ηίπνηα γηα ην ζήκα απηφ. Θαηά 

ζπλέπεηα, επεηδή έρεη δεκνζηεπζεί, γη' απηφ θαη κφλν ζέισ λα δηνξζσζεί, λα 

απνδνζεί ην αληηθεηκεληθψο έρσλ θαη δελ έρσ θακία, έηζη, αηηίαζε γηα ην φηη 

ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο. Απιψο έγηλε κηα παξαλφεζε.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Λα απαληήζσ 

ζε θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη θαίξηα θαη πνιιά απ' απηά κάιηζηα ζίγνπλ 

θαη εκέλα θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή. Ρν πνξηνθαιί είλαη ην πξψην ζέκα ην νπνίνλ 

ειέρζε απφ δχν, ηξεηο ζπλαδέιθνπο. Γελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα φπσο ηα ιέηε. 

Ρν πνξηνθαιί πξνήιζε απφ ρξήζεηο βέβαηα ηνπ '10. Γεχηεξνλ θ.Γηαζεκάθε, 

απηά πνπ είπαηε φηη λα ζαο ελεκεξψζσ αθξηβψο ηη παξαιάβακε, ηα ηξαπεδηθά, 

ηα δαλεηαθά, φια απηά, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Κα είλαη δπλαηφλ; Ρα έρεηε 

πάξεη γξαπηψο. Ρα έρεηε παξεη πνιιαπιψο, εζείο θαη φινη νη άιινη θαη βέβαηα 

θαη ζην Γήκν επάλσ, νπφηε ζέιεηε, ε Νηθνλνκηθή πεξεζία είλαη ζηε δηάζεζε 

ζαο λα πάξεηε φ,ηη ζηνηρείν ζέιεηε απνηειέζκαηνο πξνυπνινγηζκνχ, 

απνγξαθήο θιπ. Ζ ηζηνξία ηεο απνγξαθήο έρεη δξφκν κπξνζηά ηεο. Δρνπκε λα 

θάλνπκε, λα θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζην επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κάιινλ, ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 6 ηειεπηαίσλ εηψλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Θαιάκνπ ηνπ '10, ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Απιψλα. 

Γελ έρνπλ ηειεηψζεη απηά ηα πξάγκαηα. Νρη, αθήζηε κε. Λα κελ θάλνπκε 

δηάινγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλ ξσηήζνπκε έλαλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν ην ηη ρξψζηαγε ην 

θαπαλδξίηη, ηη ηακεηαθφ ππφινηπν είρε ην Θαπαλδξίηη, ην παίξλσ, δαλείδνκαη ην 

φλνκα ρσξίο λα ελλνψ απηφ, ζα μέξεη θάπνηνο λα κνπ απαληήζεη; Κηα εξψηεζε 

θάλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ ηη ζεκαίλεη; Γελ πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν Πχκβνπινο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ κπνξεί λα ην βξεη. Ν θάζε Πχκβνπινο φ,ηη ζέιεη, 

νηθνλνκηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα ην βξεη πάξα πάξα πνιχ εχθνια. Αξθεί λα ζέιεη 

ν ίδηνο λα ελεκεξσζεί θαη λα γλσξίδεη. Δθεί ην απνδίδσ, ην απνδίδσ εγψ. Ρν 

πνξηνθαιί είλαη έλα δήηεκα πνπ καο ζηελαρψξεζε. Γηαηί αλ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα κπνχκε ζηελ εμπγίαλζε κέζσ ηνπ ρξένπο καο απηνχ, ζα έρνπκε 

πξφβιεκα. Δκείο δε δερφκαζηε απηή ηελ θαηάζηαζε ζαλ Γήκνο Υξσπνχ. Γε 
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δερφκαζηε λα κπνχκε επηηήξεζε, δε δερφκαζηε ηελ ηξντθα ζην Γήκν Υξσπνχ. 

Ν Γήκνο καο ζα πξνρσξήζεη, ζα θεξδίζεη ην ζηνίρεκα. Θεσξνχκε φηη δελ 

είκαζηε γηα παξαθνινχζεζε, δελ είκαζηε γηα ηξντθα, φρη φκσο φηη είλαη φια 

ξφδηλα. Ρνπνζεηεζήθακε ππεχζπλα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνπνζεηεζήθακε 

ππεχζπλα ζηελ απνγξαθή, φηη λαη, έρνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα, αιιά κε 

ππεπζπλφηεηα, ζνβαξφηεηα θαη λνηθνθπξνζχλε ζα ηα παιέςνπκε θαη ζα πάκε 

πνιχ θαιά. Ρν πνξηνθαιί .. Ππκβαίλεη θάηη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Νη αξηζκνί, νη αξηζκνί ηνπ πνξηνθαιί ζεκαίλεη φηη 

ρξσζηάκε, απ' φηη μέξεηε, 110% ησλ θαλνληθψλ εζφδσλ θαη ΠΑΡΑ. Απηφ είλαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Κηζφ ιεπηφ λα ζαο πσ. Νρη, δε 

ζπδεηάκε ηψξα. Δγψ ζαο άθεζα λα κηιήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζπδεηάσ καδί ζαο ηψξα. Λαη. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξείηε λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε. Δθείλν πνπ είλαη ην πξφβιεκα 

είλαη ην εμήο, φηη ζα δηεθδηθήζνπκε λα θχγνπκε απφ απηή ηελ ηζηνξία. 

Θεσξνχκε, ζαο είπα, φηη δελ πάκε ρσξίο αηηηνιφγεζε, ρσξίο πξνζπάζεηα ζην 

πνξηνθαιί ή ζηνπο θαλφλεο ηεο εμπγίαλζεο απηήο. Ξηζαλψο αθφκε λα έρνπλε 

γίλεη θαη ιάζε παξαρψξεζεο ζηνηρείσλ. Νρη φκσο απφ ηελ απνγξαθή, νχηε απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νχηε απφ ηελ .. Δρνπλε πάξεη ηα ζηνηρεία απφ ηελ ΔΡΑ, 

απφ ηελ Δηαηξεία Διιεληθήο Απηνδηνηθεζεο, έρνπλε πάξεη ζηνηρεία απφ ην 

πνπξγείν ηα νπνία πσο ηα πήξε, ηα πήξε θιπ., είκαζηε ζηε δηαδηθαζία.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κελ θάλεηε έηζη ξε παηδηά, κελ θάλεηε έηζη. Κελ θάλεηο έηζη. 

Κελ θάλεηο έηζη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε ζπλερίδνπκε ην δηάινγν. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ φηαλ κηινχζαηε ζαο ζεβφκνπλα θ.Ιίηζα. Γελ θνχλαγα νχηε 

ρέξηα, νχηε έθαλα κνξθαζκνχο, γηα ηππηθά ζέκαηα. Δρνπκε βάιεη ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο καο, έρνπκε θηλεηνπνηήζεη ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο, λα πάξνπλ ηα ζηνηρεία απφ ην 

πνπξγείν θαη λα παξεβξεζνχκε εθεί λα θνηηάμνπκε λα αιιάμνπκε ηελ 

θαηάζηαζε. Απηά γηα ην πνξηνθαιί. Θα ζαο ελεκεξψζνπκε φηαλ έρνπκε 

αθξηβψο ιχζεη ην πξφβιεκα. Δρνπκε φια ηα ζηνηρεία ζε αξηζκνχο, ηα νπνία 

έρνπλε γίλεη ηα ιάζε θαη έρνπκε εληνπίζεη, νηηδήπνηε εληνπίζνπκε ζα ζαο ην 

θέξνπκε ελλνείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ζαο ελεκεξψζνπκε. Α, εθείλν, 

ην βαζηθφηεξν, έρσ κπεξδέςεη ηνπο ξφινπο κνπ ιέεη ν θ.Ιίηζαο, κε ηελ έλλνηα 

φηη ν δηθεγφξνο κνπ ηνλ θάιεζε λα πάεη κάξηπξαο λα πξνζηαηεχζεη ην Γήκν. 

Θχξηε Ιίηζα, δελ είλαη κπεξδεκέλνο θαζφινπ ν ξφινο απηφο. Δδψ κέζα φινη 

καο είκαζηε, ζα θξηζνχκε απφ εδψ θαη πέξα απφ 1.1.2011 θαη ζην παξειζφλ 

καο θαη ζα δψζνπκε ιφγν πσο δηαρεηξηζηήθακε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ. 

Ππκθσλψ απνιχησο, ην ξφιν απηφλ δελ ηνλ κπεξδεχσ πνηέ θαη γηα ηίπνηε. 

Νια ζα έξζνπλε ζηελ επηθάλεηα θαη ζα δνχκε πνηνο έρεη κπεξδέςεη ξφινπο. 

Απηφ λα είζαη ζίγνπξνο. Ξξψηνλ απηφ. Γεχηεξνλ, έρσ κπεξδέςεη ηνλ ξφιν, 

απηφλ εδψ πνπ ζε δεηάσ γηα κάξηπξα φηαλ ζε Ππκβνχιην ρσξίο ιφγν ππνηηκάο 

έλαλ εξγνιάβν ν νπνίνο έρεη εξγαζηεί θαη έρεη θάπνηα ηηκνιφγηα θαη ηνλ ιεο, 

ηνλ ππνβαζκίδεηο, ηνλ εηξσλεχεζαη; Δπνκέλσο θάηη μέξεηο γη' απηφλ ηνλ 

εξγνιαβν, φηη θάηη έθαλε. Αξα, δηθαηνινγεκέλα ζε θαιψ ζαλ κάξηπξα λα 

πξνζηαηεχζεηο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη έπξεπε λα ην θάλσ γηαηί αλ δελ 

ην έθαλα πηζαλψο λα κνπ ιέγαηε, θχξηε, ζαο ην είρα πεη φηη απηφο ν εξγνιάβνο 
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εγψ δελ ήηαλε θαιφο. Δηζη πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Ν,ηη 

αθνχκε, ην θέξλνπκε εθεί γηα καξηπξία ππέξ ηνπ Γήκνπ.  

 Ζ Καξκαξά. Ζ Καξκαξά αλαβάιιεηαη ην έξγν λα κε γίλεη ην θαινθαίξη. 

Κπνξεί λα κηιήζεη ν θ.Ζιηάζθνο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα φκβξηα ηεο Καξκαξά.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηε Καξκαξά, Γηψξγν, έρνπκε πεη θαη ζε πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην φηη ην πξφβιεκα ηεο Καξκαξά είλαη ηεο .. κάιινλ, ηεο ηνπνζέηεζεο 

ησλ πηλαθίδσλ, αιιά θαη βειηίσζεο θάπνησλ πξαγκάησλ, φηη είλαη θάηη πνπ ην 

ζπδεηήζακε απφ ην Γελάξε κε ηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν. Νκσο επεηδή ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηνλ εξγνιάβν, ην έρσ πεη θαη άιιε θνξά, ππάξρνπλ θαθνηερλίεο 

ζην έξγν. Δρνπκε ζπλελλνεζεί κε ηνλ επηβιέπνληα, έρνπκε ζπλελλνεζεί κε 

ηνλ εξγνιάβν. Ν εξγνιάβνο είλαη ν κνλαδηθφο εξγνιάβνο πνπ έρεη πιεξσζεί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ απ' φια ηα έξγα ησλ πξψελ ΝΡΑ, ν κνλαδηθφο 

εξγνιάβνο, έρεη έλα κηθξφ ππφινηπν θαη δελ πξφθεηηαη λα ηνλ πιεξψζνπκε αλ 

δελ επηζθεπάζεη ηηο θαθνηερλίεο. Αιιά δελ κπνξνχκε λα πάκε θαη ζε 

επεκβάζεηο ζην ππάξρνλ έξγν εάλ δελ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, αθφκα θαη απηφ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, εάλ δελ 

ηειεηψζεη ηηο θαθνηερλίεο γηαηί θαη ην έξγν ζα παξαιεθζεί ζχκθσλα κε ην 

Λφκν, παξαιακβάλεηαη κεηά απφ 15 κήλεο απφ ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο, νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θιπ. Γε καο 

ελδηαθέξεη ε νξηζηηθή παξαιαβή, ζα θάλνπκε ηηο επεκβάζεηο θαη λα είζαη 

ζίγνπξνο γη' απηφ, γηαηί ζα θάλνπκε θαη επεκβάζεηο θαη άιιεο κηθξέο, πνπ ζα 

ζπλελλνεζνχκε θαη κε ην Γήκαξρν.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη. Νρη, δε ζα πάεη έξγν θαη κάιηζηα ζα ζην πσ θαη πξνζσπηθά, 

ππάξρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα κε ηνλ εξγνιάβν, ζα ζην πσ θάπνηα ζηηγκή. 
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Απηφ είλαη ην ζέκα. Ρψξα γηα ην ζέκα ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ, ζαο ην ιέσ φηη 

έρνπκε θάεη ψξεο, ψξεο απφ ην Γελάξε κε ηα αληηπιεκκπξηθά ηνπ Υξσπνχ 

ζηηο Ρερληθέο πεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Ν πξντζηάκελνο, ν 

θ.Ιανχηαηδεο ν Αλδξέαο ζα ηνλ μέξεη, έρνπκε μνδέςεη πνιιέο ψξεο, εγψ 

πξνζσπηθά έρσ πάεη 5 θνξέο γηα φια ηα αληηπιεκκπξηθά, ήκνπλ ηελ 

πεξαζκέλε εβδνκάδα θαη κε ην Γήκαξρν επάλσ, κηιήζακε γχξσ ζηηο 3 ψξεο 

γηα ην ζπγθεθξηκελν έξγν. παξρεη πξφβιεκα θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην 

Ιηκεληθφ Ρακείν γηα λα θνπεί ην ιηκάλη θαη δελ κπνξνχζε λα κελ μεθηλήζεη ην 

έξγν γηαηί ην έξγν είλαη ΔΠΞΑ, φπσο ην μέξεηε, ππάξρεη πξφβιεκα απέληαμεο 

ηνπ έξγνπ. Γε ζέισ λα πάσ ζε άιιεο ιεπηνκέξεηεο, έπξεπε λα γίλεη έλα ηκήκα 

ηνπ έξγνπ θαη έρνπκε ζπλελλνεζεί ην ππφινηπν έξγν πνπ δελ θάλεη κεγάιε 

δεκηά λα γίλεη κεηά ηηο 15 ηνπ Πεπηέκβξε. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπξεπε νπσζδήπνηε λα μεθηλήζεη θαη εκείο δεηήζακε, είρακε 

πάξεη θαη απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ν Γήκαξρνο είρε κηιήζεη θαη κε 

ηνλ εξγνιάβν γηαηη είλαη, έηπραλ λα είλαη θαη ζπληνπίηεο, θαη κε ηνλ 

πξντζηάκελν ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην πάκε ην έξγν 

ηνλ Πεπηέκβξε. Λα μεθηλήζεη ην έξγν ηνλ Πεπηέκβξε θαη δπζηπρψο ήηαλε 

αδχλαην θαη γη' απηφ γίλεηαη έλα θνκκάηη ηνπ έξγνπ θαη κάιηζηα ζα γίλεη πάξα 

πνιχ γξήγνξα. Δίλαη έλα έξγν πνπ ην πινπνηεί ε Λνκαξρία, δελ είλαη δηθφ καο 

έξγν, δελ έρνπκε εκείο θακία.. Λαη, ε πξψελ Λνκαξρία. Γελ έρνπκε θακία 

δνπιεηά εκείο, εκείο ιεηηνπξγνχκε ζπκβνπιεπηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηαζθν λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ. Γελ ερσ ηίπνηα άιιν λα πσ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ζιηάζθν λα ζπκπιεξψζσ ιίγν πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν;  

Θέισ λα πσ ην εμήο, έλαο άιινο ιφγνο πνπ θαζηζηά θ.Γηαζεκάθε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Εαθείξεο. 
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ΕΑΦΔΗΟΖΠ: .. απαξαίηεην ην μεθίλεκα απηνχ ηνπ έξγνπ θαη ν νπνίνο ιφγνο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, έρεη λα θάλεη κε ην φηη ε Γεσξγίνπ Γελλεκαηά 

θαηαιήγεη ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν. Ρη ζέισ λα πσ κ' απηφ. Θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο θαη θνπβέληαο κε ηνλ εξγνιάβν θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, καο 

δηαβεβαίσζε φηη ζε 1,5 κήλα ζα έρεη θηάζεη ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν. Αξα, αλ ην 

έξγν μεθηλνχζε 20 Πεπηεκβξίνπ, 15 Λνεκβξίνπ ην έξγν ζα ήηαλε έμσ απφ ην 

Γεκνηηθφ Πρνιείν, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα είρακε κηα ηάθξν 4, 4.5 κέηξα δίπια 

ζηνπο καζεηέο θαη ζα είρακε θαη δίπια ζηηο αίζνπζεο έλα ζθπξί θαη κηα ηζάπα 

λα βαξάλε απφ ην πξσί, απν ηηο 7:00 ε ψξα, πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα. 

Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ φινη φηη απηφ ζα ήηαλ εληειψο, φρη απαξάδεθην, 

εληειψο αδηαλφεην θαη επηθίλδπλν. Δλαο ινηπφλ απφ ηνπο ιφγνπο ήηαλ θαη 

απηφο θ.Γηαζεκάθε. Απαληάκε ηδηαίηεξα καιαθά απέλαληη ζαο γηαηί μέξνπκε φηη 

ε εξσηεζε ήηαλ θαινπξναίξεηε θαη μέξαηε ηελ απάληεζε αιιά ηελ θάλαηε 

επεηδή έπξεπε λα ηελ θάλεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαθείξε. Θχξηε Γήκαξρε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, αο πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Γελ ηειεηψλνπκε 

έηζη.   

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ κε ζπγρσξείηε πνιχ, γηαηί εδψ πέξα αλνίγεη 

δηάινγνο πάλσ ζε έλα δήηεκα ην νπνίν κπήθε ζηελ αλαθνίλσζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην, έρεηε δίθην. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη θνηηάρηε, θαη θνηηάρηε, ή ζα δίλεηε ιφγν ζε φινπο ή ζε 

θαλέλαλ. Π' απηφ πνπ εηπψζεθε 3 θνξέο θαη ην αθνχζακε επαλεηιεκκέλα, ζέισ 

λα πσ δχν ιέμεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιψο δφζεθε κηα απάληεζε. Ρψξα .. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γπφ ιέμεηο. Βεβαίσο θ.Ληθνιάνπ, ην αλερηήθαηε θαη ζα αλερηείηε 

βεβαίσο θαη ηελ απάληεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθνίλσζε ήηαλε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γφζεθε κηα απάληεζε. Δζείο ηψξα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα κηα αλαθνίλσζε είλαη ην δήηεκα, γηαηί ην μαλαθέξλνπκε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κε ζπγρσξείηε θχξηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη έηζη φπσο ηα ιέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη έηζη ηψξα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κε ζπγρσξείηε, πνιχ ιίγν. Κε ζπγρσξείηε. Δηπακε 

εδψ πέξα, πάιη ν πφλνο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. Ξξηλ απφ έλα Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θέξακε πξνυπνινγηζκφ, θνπβέληα γηα ηα δεκνηηθά ηέιε, flat, 

παληνχ ηα ίδηα δεκνηηθά ηέιε, αχμεζε ζην δηπιάζην απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

Γηαηί δε κηιάηε γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ είλαη αλαθνίλσζε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη θ.Ληθνιάνπ, δηάινγνο γίλεηαη απηήλ ηε ζηηγκή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε γίλεηαη θαλέλαο δηάινγνο, ελεκέξσζε γίλεηαη ηνπ Πψκαηνο. 

Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη λνκίδσ φηη απηήλ ηε ζηηγκή ςεξίδνπκε ηε κατκνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ φηη απάληεζαλ πάξα πνιχ θαιά γηα ην ζέκα ηεο 

Γελλεκαηά. Δπηζεκαίλσ φηη είρακε κεγάιε θφληξα κε ηνλ εξγνιάβν γηα λα κε 

γίλεη ην έξγν ζηε ζεξηλή πεξίνδν ζην εκπνξηθφ θέληξν, έρεη δεζκεπηεί θαη κε 

ραξηί δηθφ κνπ φηη αλ ζε πεξίπησζε δελ ηέιεησλε ζ' απηφ ην ζεκείν κερξη 16.6. 
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ην έξγν ζα ζηακάηαγε θαη ζα παξέδηδε ην δξφκν φπσο ήηαλε πξηλ θαη ζα 

ζπλέρηδε φπνηε θξίλακε εκείο ζθφπηκν, λα κελ επηβαξχλνπκε ηνπο θαηνίθνπο. Ζ 

θα Πηεξγίνπ εθηφο απφ ηελ ηξντθα κίιεζε θαη γηα ηα δηφδηα ηα νπνηα ζαο ιέσ θα 

Πηεξγίνπ κνπ φηη κέζα ζηνλ κεγάιν αγψλα πνπ θάλνπκε γηα ην ζηήζηκν απηνχ 

ηνπ Γήκνπ, πξαγκαηηθά αζρνινχκαζηε κε ηα δηφδηα θαη ζ' απηφ ην δηάζηεκα 

θαη κεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ αζρνιεζήθακε. Απ' φηη είδαηε ζε φιν ηνλ ηχπν θαη 

ηνλ ηχπν ησλ Αζελψλ αιιά θαη ηνλ ηχπν ηνλ ηνπηθφ ζηείιακε αλνηρηή επηζηνιή 

γηα ην απαξάδεθην ηνπ θ.πνπξγνχ λα κε καο δέρεηαη ζαλ Γήκν λα 

ζπδεηήζνπκε θαη γξάςακε αθξηβψο ηηο αηηίεο. Ξνιιέο εθεκεξίδεο ην βάιαλε, Ζ 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, ην ΞΟΥΡΝ ΘΔΚΑ, κάιηζηα ζην internet ζε πξσηνζέιηδν. 

Γεχηεξνλ, λα μέξεηε φηη έρνπκε θάλεη πξνζθπγή γηα ην πξφζηηκν ησλ δηνδίσλ 

θαη πξνρσξάκε καδί ζαο θαη πάληα ζα είκαζηε θνληά ζαο κέρξη λα δηθαησζνχκε. 

Ν θ.Ονχζζεο. Θχξηε Ονχζζε, μεθηλήζαηε θαη θάλαηε κηα κεγάιε εηζαγσγή γηα 

ζπλαίλεζε θαη ζην ηέινο κε απεηιήζαηε γηα κηα ππνγξαθε πνπ δελ έρεη θαλέλα 

ζπκθέξνλ ν Γήκνο ή πνηνο ζα κπεη θιπ., λα πάσ θαη γηα πεηζαξρηθφ. Κηα ραξά 

ην θαηαιήμαηε. Δθείλν πνπ ζαο ιέσ είλαη ην εμήο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Ξαξαλνκία κε παξαλνκία ζ' απηφλ ηνλ ηφπν έρεη δηαθνξά. 

Ξξφζεμε θαιά απηφ, πξφζεμε. Ξξφζεμε πάξα πνιχ θαιά, παξαλνκία κε 

παξαλνκία έρεη δηαθνξά.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κε απεηιείηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε απεηιείηε; Γελ θαηάιαβα ην χθνο ζαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο κε απεηιείζαηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ζαο απείιεηζα γηαηί .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο κε απεηιείζαηε θαη κνπ είπαηε φηη εάλ δελ ην αιιάμσ ζα κε 

πάηε πεηζαξρηθφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί είλαη παξάλνκν απηφ πνπ θάλεηε θ.Γήκαξρε. Δρεηε αλαζέζεη 

αξκνδηφηεηα ζε άηνκν ην νπνίν δελ κπνξεί λα έρεη απηή ηελ αξκνδηφηεηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θνηηάμηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Ονχζζε, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε λα δείηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο ιεηε πσο έρεηε δίθην .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αθαηξέζηε ηελ αξκνδηφηεηα θαη φια ζα ηειεηψζνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ονχζζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέηε, ιέηε πσο έρεηε δίθην. Παο ιέσ φηη θαη ζ' απηήλ ηελ 

πεξίπησζε έρεηε άδηθν. Ξεξηκέλεηε λα αθνχζεηε. Ρνλ θ.Ρδεβειέθν, ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ, πνπ ηνλ εθηηκψ θαη ηνλ μέξσ πάξα πνιιά ρξφληα, ζαλ 

πνιχ θαιφ παηδί, ζηηο αξρέο ηεο πεξηφδνπ κνπ ηνλ θάιεζα ηδηαηηέξσο θαη ηνπ 

ιέσ, ζέισ θίιε Γεκεηξάθε λα είζαη ζπλαηλεηηθφο, λα είζαη ελσηηθφο, λα 

πξνζπαζείο καδί κε ηα παηδηά λα πάκε θαιά ην Ππθάκελν θαη φ,ηη ζέιεηο απφ 

κέλα. Απηά ήηαλ ν δηάινγνο θαη πνπ είπα εγψ ζ' απηφλ ηνλ λεαξφ. Δθεί ην 

πξφβιεκα, ηεο θφληξαο πνπ ππάξρεη ηέινο πάλησλ εθεί, δε βνεζάεη ζ' απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη εγψ κπνξψ λα δψζσ ζε θάπνηνλ 

αξκνδηφηεηα ν νπνίνο δελ αζρνιείηαη κε ην ρσξηφ ηνπ. Δγψ ζα δψζσ 

αξκνδηφηεηα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρεηε ην δηθαίσκα λα δψζεηε αξκνδηφηεηα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα ηεο αξκνδηφηεηνο ηεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνπζηήθαηε ρσξίο λα ζαο δηαθφςεη θαλείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ππνγξαθήο γηα ηελ άδεηα ηαθήο 

πνπ είλαη αζηείν λα ην ζπδεηάκε, αθφκε θαη ζήκεξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είπακε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ ηελ αθαίξεζα. Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε λα ηειεηψζσ. 

Ξηζηεχεηε φηη αθαίξεζα ηελ άδεηα ππνγξαθήο γηα άδεηα ηαθήο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είλαη ιάζνο. Αθαίξεζα ηελ άδεηα, αθαίξεζα ηελ άδεηα 

ππνγξαθήο. Ν Λφκνο μέξεηο ηη ιέεη; Δθδίδεη ηελ άδεηα ηαθήο. Αιιν εθδίδσ, 

άιιν ππνγξάθσ. Δθδίδσ ζεκαίλεη, βγάδσ ηελ άδεηα, εγθξίλσ ηελ άδεηα. Δθδίδσ 

έλα βηβιίν, είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα απφ ππνγξάθσ έλα βηβιίν. Παο δηαβεβαηψ 

ππάξρεη αθφκε θαη δηαθνξα. Δγψ έηζη ην θξίλσ. Δζείο ην θξίλεηε αιιηψο. Απηφ 

ζα ζπδεηάκε εδσ κέζα ηψξα;  

ΟΝΠΠΖΠ: Φπζηθά θ.Γήκαξρε απηφ ζα ζπδεηάκε. Γελ ην θαηάιαβα απηφ πνπ 

ιεηε ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πεκαζία έρεη φηη ζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. Παο παξαθαιψ 

θ.Ονχζζε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Πε παξαθαιψ. Πε κεγάιν πάλει δελ 

απαληήζαλε νη εηδηθνί ηνπ "Θαιιηθξάηε" ζ' απην ην ζέκα, πνηνο έρεη 

αξκνδηφηεηα. Δζείο απαληήζαηε απφ ην πνπξγείν έηζη. Αιιά ξσηήζαηε.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ ην απάληεζα εγψ, ν πνπξγφο ην ππνγξάθεη θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα έθδνζε, φρη γηα ππνγξαθή. Νη ιέμεηο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

είλαη δηαθνξεηηθή. Δθδίδσ θαη ππνγξάθσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ζπγρσξείηε θ.Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δλα ιεπηφ, δελ θσιπζηεξγψ ην έξγν ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα θάλνπκε θνπβέληα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Θάλαηε ηελ 

αλαθνίλσζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρελ έθδνζε ηελ θαλεη ν Ιεμίαξρνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Θάλαηε ηελ αλαθνίλσζε ζαο. Γελ έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρελ έθδνζε ηελ θάλεη ν Ιεμίαξρνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ηελ ππνγξάθεη ν ππεχζπλνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ γξάθεηε ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρελ έθδνζε ηελ θάλεη ..  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Νρη θ.Γηαζεκάθε, φρη.  
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(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα μαλαεξσηεζεί αλ έρεη απνζαθηληζηεί, ππνγξαθή, έθδνζε θιπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ζέισ λα κνπ πείηε θ.Γήκαξρε. Νια ηα άιια δελ ηζρχνπλ απηά 

πνπ ιέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή ηελ άδεηα δελ ηε δίλσ εγψ, ηελ έρνπλ απφ κφλνη ηνπο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κα εζείο έρεηε δψζεη αιινχ. Απηφ ζαο ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ θαηάιαβεο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρελ έρεηε δψζεη αιινχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ θαηάιαβεο φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθήλεηε, δελ πεξηκέλεηε νχηε απαληήζεηο. Ππλερίζηε 

θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεσξψ φηη δηαθσλνχκε. Γη' απηφ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δδψ είλαη ε απφθαζε. Ζ απφθαζε είλαη εδψ θ.Γήκαξρε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δια Γηψξγν, έρνπκε δνπιεηέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. Ππλερίζηε παξαθάησ ζέκα θ.Γήκαξρε. Διεμε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξαξαθαιψ. Θχξηε 

Ονχζζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, αθήζηε λα ζπλερίζεη ε δηαδηθαζία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη θαζφινπ ζσζηφ λα κεηαθέξεηε εδψ φ,ηη αθνχζαηε απφ 

ελαλ ππάιιειν ή απφ θάπνπ αιινχ γηα θάπνηνλ κε αηξεηφ, γηα θάηη πνπ δελ 

αθνξά εκέλα αθνχζαηε γηα θάπνηνλ θαη ην θέξλεηε εδψ. Γελ είλαη ζσζηφ. Γελ 

είλαη θαζφινπ ζσζηφ.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  55 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη .. Θχξηε Βειηαληψηε, δελ αληαπαληάκε φηαλ καο ελνριεί 

θάηη, ακέζσο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ρσξίο λα είλαη εδψ απηφο πνπ αλαθέξεηε γηα λα απαληήζεη 

ην πσο ην είπε, ηη είπε θαη λα δψζεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη Θαλνληζκφο θ.Βειηαληψηε. Γχν 4εηίεο Πχκβνπινο είζηε. 

Γελ ηνπο μέξεηε ηνπο Θαλνληζκνχο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο πηζηεχεηε φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηφηε εθαξκφζηε ηνπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. φ,ηη αθνχηε απφ έλαλ ππάιιειν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ είπα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν,ηη αθνχηε απφ έλαλ ππάιιειν ζα ην θάλεηε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην; Πε παξαθαιψ θ.Βειηαληψηε, "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο είκαζηε. 

Ζκαξηνλ. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Θχξηε Βειηαληψηε δελ έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, θ.Θηνχζε, Ηππνθξάηεηνο Ξνιηηεία πνπ ήξζε, 

πξάγκαηη, δε κνπ έζεζε έλα ζέκα λα απαληήζσ ή λα ην θξίλσ. 10 ζέκαηα 

κεγάια, ηεξάζηηα ζέκαηα. Θα ηα βάινπκε ζηε ζεηξά θαη απηά λα αζρνιεζνχκε 

βέβαηα θαη λα απαληήζνπκε. Θχξηε Φίιηππα Πηδέξε, ιείπεη ν Νηθνλφκνπ αιιά 

καο ηα είπαηε πνιχ θαιά γηα ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα Λενιαίαο, πξάγκαηη 

ζπκθσλψ, ζα ηα θάλνπκε. Κάιηζηα κε επηζθέθηεθε Δπηηξνπή απφ ηε λενιαία 

ηεο ΓΠΝ, ηα είπακε, ζπγραξεηήξηα ηηο θηλήζεηο απηέο, είκαζηε θνληά, ζα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ Δπηηξνπή, ην Κεηξψν ησλ Λέσλ θαη κερξη ηνλ 

Πεπηέκβξην πηζηεχσ λα έρνπκε θαηαθέξεη, βέβαηα ζέιεη θαη ηε ζέιεζε θαη ηε 
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βνχιεζε ησλ λέσλ λα αζρνιεζνχλ γηα λα ηδξπζεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

Λενιαίαο πνπ ζα πηζηεχσ λα ιεηηνπξγεί ζ' απηφ ην Γήκν, γηαηί ζηνλ 

πξνεγνχκελν ππάξρεη, αθφκε έρνπκε δψζεη θαη 1.000 επξψ γηα ηε ζχζηαζε λα 

πξνρσξήζεη, έμνδα ζην Γήκν Υξσπίσλ είρακε δψζεη αιιά δελ πξνρψξεζαλ ηα 

παηδηά. Δκείο ζα είκαζηε θνληά φκσο λα ζπλεξγαζηνχκε γηα λα ην 

πινπνηήζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνλ αθνξά γηα ηνλ εζεινληηζκφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, πνιχ αλήζπρνο είζαζηε ζήκεξα, πάξα πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνλ εζεινληηθφ θαζαξηζκφ ζην Ακθηάξεην. Θχξηε Πηδέξε. Ρνλ 

εζεινληηθφ θαζαξηζκφ ζην Ακθηάξεην είλαη έλαο ζπκβνιηθφο θαζαξηζκφο, πνιχ 

σξαία, θσλάμηε κε, θέξηε κηα πξφζθιεζε εδψ ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα λα ηε 

ζπκεζνχκε, λα έξζνπκε θαη εκείο λα βνεζήζνπκε θαη φ,ηη ζέιεηε απφ ην Γήκν, 

κηα ηζάπα, ηελ εκέξα έλα θνξηεγφ.... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, έρεη θαλνλίζεη ν θ.Γηαλλάο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ καο επηηξέςεη ε Αξραηνινγηθή πεξεζία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δε ζα κπνχκε κέζα, δε ζα κπνχκε κέζα. 

.......: Δμσηεξηθά ζα γίλεη ν θαζαξηζκφο, φρη κέζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέζα γηα λα κπεηο πξέπεη λα πεξάζεηο απφ δέθα θαλάιηα. Θχξηε 

Γέδε, κε έληνλν χθνο ιέηε φηη δελ έρνπκε θάλεη ηίπνηα γηα ηελ 

ππξνπξνζηαζία. Ν,ηη θάλνπκε εκείο ζα εξρφκαζηε λα ην ιέκε ζε ζέλα ηη 

έρνπκε θάλεη; ∞ πξέπεη λα ηα μέξεηε; Δρνπκε θάλεη πνιιά πξάγκαηα, έρνπκε 

ζπζθεθηεί πάξα πνιιέο θνξέο, αχξην ην κεζεκέξη, 13:00 ε ψξα, έρσ γχξσ 

ζηα 20 άηνκα ζην γξαθείν κνπ γηα ηελ ππξνπξνζηαζία. Νινπο φζνπο έρνπλε 
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δείμεη ελδηαθέξνλ ηνπο θαιψ θαη αχξην πάιη λα μαλαζπγθεληξσζνχκε, λα 

νξγαλσζνχκε, είκαζηε ζε ζπλερή επαθή κε ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία ηεο 

Αληηπεξηθεξεηάξρνπ θαη ηελ θεληξηθή .. θαη κε ην 6ν Ξπξνζβεζηηθφ Θιηκάθην θαη 

κε φινπο θαη ζπλερφκελε ζπλεξγαζία. Αιιά βέβαηα δελ ην μέξακε φηη ζα 

έπξεπε λα ζαο ηα ιέκε φια απηά ηη θάλνπκε γηα ηελ ππξνπξνζηαζία.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ηδξχζακε γξαθείν Δζεινληηζκνχ Ξπξνπξνζηαζίαο ζηε 

Καιαθάζα κε ηνλ Πηδεξνθαζηξίηε θαη κε ηνλ Κπφξζε ηνλ Βαζίιε εθεί πέξα λα 

βνεζάεη. Δρνπκε ππεχζπλν Αληηδήκαξρν, ππεχζπλνπο Αληηδεκάξρνπο ζηελ 

πεξηνρή ηνπο, καο θαίεη ην πξφβιεκα θαη είκαζηε θνληά ηνπ.  

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κπνξψ ιίγν έλα ιεπηφ λα κηιήζσ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη ηψξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ξέππα. Νρη, ζε παξαθαιψ. 

ΞΔΞΞΑΠ: Νρη, είλαη ζεκαληηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο πξνο ηη; 

ΞΔΞΞΑΠ: Υο πξνο ηελ ππξνπξνζηαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα δψζεηε απάληεζε; 

ΞΔΞΞΑΠ: Γηα ην Πηαζκφ ηεο Ξπξνπξνζηαζίαο θαη γηα ηνλ Θάιακν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε, ζχληνκα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, φρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη λα δψζεη απάληεζε ζε αλαθνηλσζε θ.Ιίηζα. Ξξνβιέπεηαη. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Λαη, ζέισ λα δψζσ απάληεζε ζηνλ θ.Γέδε. Θέισ λα δψζσ 

απάληεζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπιεξσκαηηθή απάληεζε δίλεη.  

ΞΔΞΞΑΠ: ζηεξα απφ αξκνδηφηεηα πνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα αξζεί ε παξεμήγεζε, ζπγλψκε παηδηά, κελ αγαλαθηείηε. 

Πηηο αλαθνηλψζεηο, εγψ έρσ ηε δπλαηφηεηα κηα αλαθνίλσζε λα ηε δψζσ λα ηελ 

θάλεη, κηα απάληεζε, ν Αληηδήκαξρνο ή θάπνηνο νκηιεηήο. Δρσ ην δηθαίσκα 

απηφ. Γειαδή θαη κ' απηή ηε δηαδηθαζία κηινχλ ν Αληηδήκαξρνο ή ν Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο ν Ξέππαο απηήλ ηε ζηηγκή. Γε κηιάεη ζαλ αλαθνίλσζε ζαλ δηάινγν, 

κηιάεη, εθπξνζσπεί ην Γήκαξρν γηα λα απαληήζεη ζε θάπνην ζέκα πνπ έρεη 

αζρνιεζεί θαη ην γλσξίδεη θαιχηεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ξέππα.  

ΞΔΞΞΑΠ: ζηεξα απφ ηειεθσληθή ζπλνκηιία πνπ είρα κε ηνλ θ.Αιεμαλδξή, ην 

Γηνηθεηή ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζην Νιπκπηαθφ Σσξηφ, έρεη γίλεη δχν 

θνξέο θαη ε κηα ζήκεξα ήηαλ παξψλ θαη άληξεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο 

απφ ηελ πεξηνρή καο. Γηα ηνλ Ξπξνζβεζηηθφ Πηαζκφ ηνπ Θαιάκνπ. Ρν πξψην, 

ηα δχν θηίξηα πνπ είραλε έξζεη ε Δπηηξνπή γηα λα ηα εγθξίλνπλ, ην πξψην ην 

ερνπλε ζεσξήζεη εληειψο αθαηάιιειν, ην δε δεχηεξν πνπ ην 

δηαπξαγκαηεπηήθακε δελ ην παξαρσξεί ε ηδηνθηήηξηα θαη ζήκεξα ηνπ πξφηεηλα 

έλα άιιν θηίξην ηνπ θ.Γθιηάηε, θ.Γέδε, πνπ είλαη 500 ηεηξ., ε ηαβέξλα ε 

πξψελ, πνπ έρεη θαη πξναχιην θαη ηνπ έρσ ππνζρεζεί λα ηνπ θαηαρσξήζσ ηα 

ζρέδηα, έρεη θαη ηνπαιέηεο, ζα έρεη θαη ρψξν γηα λα θάζνληαη ην βξάδη νη 

άλζξσπνη, γηα λα θνηκεζνχλε, γξαθείν Γηνηθεηνχ, πνδηνηθεηνχ, ζα έρεη 

Θ.Τ.Κ. πνπ ζέιεη ν θ.Γηνηθεηήο γηαηί ζέιεη θαη ζηαζκφ ηειεθσληθφ αλ πηάλεη ε 

θεξαία θιπ. θιπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΔΞΞΑΠ: Δίλαη ν Γήκνο, ν Γήκνο Υξσπνχ. Δίλαη πνπξγηθή Απφθαζε. Αξα νη 

ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη θ.Γέδε θαη πηζηεχσ λα θηάζνπκε .. Δ, εληάμεη, είπε ν 

θ.Γήκαξρνο πξνεγνπκέλσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Θχξηε Γέδε, εληάμεη. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε καο είλαη δχζθνιν θ.Γέδε, εληάμεη.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξξφδξε, ζα ήζεια ιίγν ην ιφγν γηα ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν, γηαηί εηέζε έλα εξψηεκα απφ ηνλ θ.Γηαζεκάθε. Θα ήζεια λα 

απαληήζσ ιηγάθη γηα 1 ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δπραξηζηψ. Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θα ήζεια λα 

ελεκεξψζσ ην Πψκα γηα ην ηη έρεη γίλεη, έηζη ελ ηάρεη κέρξη ζήκεξα, ζην λέν 

Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δγψ άηππα, γηαηί απ' φηη μέξεηε κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπκε ην 

ΦΔΘ θαη ζα πσ ην ηη δηαδηθαζίεο έρνπλε γίλεη γηα λα ην πάξνπκε, εγψ ε ίδηα έρσ 

πάεη ηξεηο θνξέο ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα λα πάξσ απφ εθεί ηελ απφθαζε γηαηί 

είραλ γίλεη θάπνηα ιάζε θαη επίζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη, λα πσ ηη έρεη ζπκβεί κέρξη ηψξα. Πε θάπνηα κέξε ηεο 

απφθαζεο, δηνξζψζεθαλ, πήξακε .. Δρεη γίλεη κηα, φρη πάξζεθε άιιε απφθαζε, 

ζηα κέιε, ζηα κέιε είραλε γξάςεη φηη ήηαλ 16 γηαηί είραλ ζπκπεξηιάβεη θαη ην 

Γήκαξρν, απηφ δηνξζψζεθε, ηα κέιε έγηλαλ 15, πήξακε ηηο θαηάιιειεο 

ππνγξαθέο θαη είλαη φια εληάμεη. Θα ήζεια ζπλερίδνληαο λα πσ φηη έρεη 

γξαθηεί ε απφθαζε θαη αχξην εγψ ε ίδηα ζα ηελ παψ ζην Δζληθφ Ρππνγξαθείν 

γηα λα πάξνπκε ην ΦΔΘ. Ππλεπψο, άηππα έρνπλε γίλεη δχν Ππκβνχιηα, φπνπ 

ζην έλα είρε παξεβξεζεί θαη ν θ.Αξκπξηψηεο θαη ν θ.Θηνχζεο απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε θαη φια ηα κέιε, φπνπ έγηλε κηα γλσξηκία θαη πεξηζζφηεξν κηα 
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ελεκέξσζε ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα έρεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Θαη έλα 

δεχηεξν πάιη πνπ έγηλε, ζην νπνην δελ θαηάθεξε λα είλαη ν θ.Αξκπξηψηεο 

ιφγσ, θαη ν θ.Θηνχζεο επεηδή είραλ πάεη ζηε Γεξκαλία γη' απηφ ην πνιχ ζνβαξφ 

ζέκα θαη δελ ελεκεξσζήθαλε. Βεβαίσο, ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ 

είρακε ηνπο είπα φηη φ,ηη πιεξνθνξίεο ζέινπλ απφ εκέλα πξνζσπηθά ζα ηηο 

έρνπλ, εθφζνλ δεηεζνχλ. Θαη ηψξα λα πνχκε γηα ηα απνινγηζηηθά φηη έρνπκε 

θάλεη έλαλ ηεξάζηην αγψλα ρσξίο πξνζσπηθφ, εγψ πξνζσπηθά ε ίδηα θαη ν 

Αληηπξφεδξνο ν θ.Ρφιηαο θαη θάπνηα απφ ηα κέιε ηνπ ζπλδπαζκνχ, λα 

καδέςνπκε ζηνηρεία απνινγηζηηθά θαη γηα ηα πνιηηηζηηθά, λα πσ φηη ζην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν ππάξρεη κφλν έλα άηνκν ην νπνίν ζα έξζεη λα δνπιέςεη γηα εκάο, ην 

νπνίν είλαη σο δηαρεηξηζηήο ηνπ Γεκνηηθνχ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Απιψλα, φπνπ 

έρνπκε θαη έλαλ απνινγηζκφ πνπ ζα πεξάζεη θηφιαο ζήκεξα. Δπίζεο, νη 

ππφινηπνη απνινγηζκνί ηειεηψλνπλ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Πηαζκνχ ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ θαη ηνπ Υξσπνχ θηηάρλεηαη θαη φ,ηη ζηνηρεία ζπιιέγνπκε απφ 

εδψ θαη πέξα ζα είλαη ζηε δηάζεζε ζαο. Αιιά ρσξίο λα έρνπκε ηελ ηειηθή 

απφθαζε ηνπ ΦΔΘ δε ζα κπνξψ επίζεκα λα αλαθνηλψζσ θάηη θαη δεζκεχνκαη 

φηη φια ζα είλαη ζην θσο. Δηζη; Γελ ην ζπδεηψ. Γελ έρνπκε ζθνπφ λα 

ζπγθαιχςνπκε θάηη. Θαη επίζεο νη αξκνδηφηεηεο φ,ηη ζέιεη θάπνηνο απφ ηνπο 

Ππκβνχινπο, απφ ηα κέιε πνπ είλαη καδί κνπ, λα αλαιάβεη, έρσ φιε ηελ θαιή 

δηάζεζε λα ζπλαηλέζσ θαη λα βνεζήζσ ζ' απηή ηελ πξνζπάζεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Θνληνγηάλλε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρηο αξκνδηφηεηεο κνπ είπαηε, έηζη; Ρη κνπ είπαηε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Απεπζχλζεθε ζε Ξνιηηηζηηθφ 

Ππιιφγνπ εθηφο ηνπ Γήκνπ .. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ έρσ πάξεη απάληεζε ζην ζέκα 

ζπγθνηλσλία θαη μεθάζαξε ζέζε γηα ην θφθθηλν.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. θαη ηνπ δήηεζε λα ηνπ θάλεη έιεγρν ζην Πχιινγν ηνλ 

Ξνιηηηζηηθφ.      

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λα θάλεη έιεγρν; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Διεγρν ζηα βηβιία ηνπ Ππιιφγνπ.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξνηνο ην δήηεζε απηφ;  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ξνηνο είλαη απηφο θ.Γηαζεκάθε; Ξνηνο είλαη απηφο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ είλαη.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δ φρη, δελ κπνξείηε λα αθήλεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δελ είλαη ηψξα θνπβέληα απηή. Διεμε ην ζέκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα επαλέξρεηε.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γε ζέιεηε δειαδή λα θάλνπκε .. απνινγηζκνχο, ηζνινγηζκνχο. 

Γε ζέιεηε λα θάλνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, θ.Φνξγηάξε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Καθάξη λα .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Νξίζηε θ.Ρδεθξεδή, δψζηε ηελ απάληεζε ζαο λα 

θιείζνπκε κε ηηο αλαθνηλψζεηο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, ζην Πχιινγν Ξνληίσλ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε, δε κε βνεζάηε θαζφινπ. Θχξηε 

Γηαζεκάθε, θ.Φνξγηάξε, θα Θνληνγηάλλε, ηειεηψζακε.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ξξφεδξε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ ζέισ λα πσ. 

Γερφκαζηε δηάθνξα παξάπνλα απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 

νδεγνχο γηα ηηο δηαγξακκίζεηο Πθάια, Σαιθνχηζη. Δίλαη δηπιή δηαρσξηζηηθή, 

πξέπεη λα ηε θηηάμνπκε, δελ κπνξεί λα θάλνπκε ηνλ θχθιν γηα λα θάλνπλ νη 

επαγγεικαηίεο αξηζηεξά θαη πάιη αξηζηεξά. Απηφ ήζεια λα πσ θ.Ξξφεδξε, 

πξέπεη λα ην θνηηάμνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Δπραξηζηνχκε, επραξηζηνχκε. Θαη πξνρσξνχκε 

ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππήξμε θαλέλα πξνζσπηθφ, απνιχησο θαλέλα. Γελ 

θαηάιαβα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πε κέλα αλαθέξζεθε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ ηη ζεκαίλεη. Παο έδσζε κηα απάληεζε. Ξξνζσπηθφ 

ζεκαίλεη φηη ζαο έζημε πξνζσπηθά. Ππλέβε θάηη ηέηνην; Θαηά ηελ άπνςε ζαο. 

Δγψ δε δέρνκαη φηη ππάξρεη ζέκα πξνζσπηθνχ. Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ 

είπα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπκπεξηθνξά κνπ είλαη .. Γηθαίσκα έρεηε θαη ζαο ην δίλσ 

απιφρεξα, νπσο πξνβιέπεηαη απν ηνλ Θαλνληζκφ. Ρψξα κνπ ιέηε γηα 

πξνζσπηθφ. Ξάληνηε πξνζπαζείηε λα εθεπξίζθεηε θάηη. Γελ ππήξμε 

πξνζσπηθφ. Ξξνρσξνχκε.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, γηα ην Ξξφγξακκα Ππγθνηλσλία θαη ην 

ιεσθνξείν δελ πήξακε απάληεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δνζεί απάληεζε. Γελ είλαη δπλαηφλ λα δίλνληαη απαληήζεηο 

ηελ ίδηα κέξα. Κπνξεί λα απαληεζεί ζε έλα κήλα εγγξάθσο θ. Βειηαληψηε, 

φπσο ην μέξεηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη μεθάζαξε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ην πνξηνθαιί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη άπνςε ηνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα θάλνπκε αλ δελ θαιχπηεζηε απφ ηηο απαληήζεηο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, δελ θαιχπηνκαη. Λα δεισζεη εάλ είλαη άπνςε ηνπ ή δελ 

είλαη άπνςε ηνπ απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε ην ζέκα. Θάλαηε ην ζρνιηαζκφ ζαο θηφιαο, φπσο δελ 

επηηξέπεηαη, ηειεηψζακε.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θέισ λα πάξσ θαη εγψ κηα απάληεζε γηα ην ζέκα πνπ έζεζα. 

Γηα ην ζέκα πνπ έζεζα κηα απάληεζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιιά ζέκαηα ξε παηδηά .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Παο είπα φηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 20 ζέκαηα αθφκε, δελ απαληήζεθαλ φια. Δθξηλα θάπνηα 

πνπ έπξεπε λα απαληήζσ, είλαη γεγνλφο απηφ. Γελ απάληεζα ζε φια. 

Ξαξαδείγκαηνο ράξε ζηε ζπγθνηλσλία, είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα, ην νπνίνλ .. 

.......: Γήκαξρε, ζπγλψκε, ειιεληθά μέξνπκε, φηη ε αλαθνίλσζε είλαη 

αλαθνίλσζε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θχξηε ..  

.......: Απφ πνπ .. θαη κε πνην δηθαίσκα θάλεηε δηάινγν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δια ληε. 

.......: Ρψξα, γίλαλε νη αλαθνηλψζεηο, ηηο αθνχζαηε, ιάβαηε γλψζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε απφιπηα δίθην.  

.......: Μεθηλάηε ην ζέκα λα ηειεηψλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλνπκε πσο δελ θαηαιαβαίλνπκε εδψ κέζα ηη ζπκβαίλεη. 

Δλεκεξψλσ φηη ζην Πψκα πξνζήιζε ε ζπλάδειθνο ε θα Βαξλάβα. Ρν Πψκα 

δηαθφπηεη γηα 5 ιεπηά.  

 

 5 ιεπηά δηάιεηκκα 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο. Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Ξαξαθαισ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα επηζηξέςνπλ ζηηο 

ζέζεηο ηνπο. Θχξηνη ζπλάδειθνη, κήπσο έρνπκε μεράζεη φηη είκαζηε Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη; Θχξηνη ζπλάδειθνη, έρνπκε ππνρξεψζεηο εδψ πνπ βξηζθφκαζηε. 

Ξαξαθαιψ. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην δηάιεηκκα έρεη ιήμεη πξν πνιινχ. 

Ξξνρσξνχκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Ιίηζα, δε κε βνεζάηε 

θαζφινπ. Θαζίζηε. Γε ζα κπνξέζεηε. Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .. 

Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Δρνπκε μεράζεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

βξηζθφκαζηε εδψ πέξα. 
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ΘΔΚΑ 2ν 

 

Θαζνξηζκόο Ηδηαίηεξνπ Γεισηηθνύ Πήκαηνο γηα ηνλ Γήκν Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 1ν ζέκα. Ρελ εηζήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα θάλεη ν 

ζπλάδειθνο ν θ.Γεψξγηνο Γηακαξέινο. 

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

αγαπεηνί θίιεο θαη θίινη, ληψζσ εμαηξεηηθή ηελ ηηκή λα θάλσ απηή ηελ 

εηζήγεζε γηα ην Ηδηαίηεξν Γεισηηθφ Πήκα ηνπ Γήκνπ καο, πνπ είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα, γηαηί κε ην Γεισηηθφ απηφ Πήκα ζα αλαγλσξίδεηαη ν Γήκνο 

Υξσπνχ θαη κφλν κε ην Πήκα, παγθνζκίσο. Θα είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ Γήκνπ 

καο. Δίρα, φπσο αλέθεξα θαη ζηελ αλαθνηλσζε κνπ, είρα ζέζεη ην ζέκα λα 

επηιεμνπκε, λα νξίζνπκε έλα Γεισηηθφ Πήκα θαη δελ είρα αλαθέξεη γηα ην 

Ακθηαξάεην ηίπνηα, ζεβφκελνο δχν πξάγκαηα: Ξξψηνλ κελ ηελ ηζηνξία ηνπ 

Υξσπνχ. Ν Υξσπφο είλαη κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδνο θαη αλ 

έηζη ρνληξηθά δηαθξίλνπκε ηελ ηζηνξία, κπνξνχκε λα ηε ρσξίζνπκε ζηελ 

πεξίνδν πνπ ν Υξσπφο είρε ηελ νλνκαζία Γξαία θαη ζηελ πεξίνδν κεηά πνπ 

νλνκάζηεθε Υξσπφο ε πεξηνρή. Ζ Γξαία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ζεβαζηνχκε ηνλ νκηιεηή. Δίλαη ζνβαξφ ην ζέκα ξε παηδηά.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζ Γξαία θαη νη θάηνηθνη ηεο, Γξαείο, έρεη δψζεη ζηελ Διιάδα ην 

δηεζλέο φλνκα, Γξαηθνί, Γξαηθεία, Γθξέηζηα, Γθξέθνη, Greece, Greek θιπ. Απηφ 

είλαη θάηη πνιχ ζπνπδαίν θαη γη' απηφ δελ είπα παξφιε κνπ ηελ αγάπε γηα ην 

Ακθηαξάεην λα επηιέμνπκε ηνχην ή εθείλν. Απηφ ζα ην επηιεμνπκε εκείο. Νκσο, 

δε γλσξίδσ πνηα είλαη ηα αξραηνινγηθά επξχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε 

πεξίνδν πνπ ν Υξσπφο νλνκαδφηαλε Γξαία θαη γη' απηφ θαη ην κφλν πνπ 

ππάξρεη είλαη κηα παξάζηαζε κε ηνπο ζενχο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ ζπζία ηεο 
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Ηθηγέλεηαο ζηελ Απιίδα. Δρεη ζρέζε κε ηελ πεξηνρή καο γηαηί θαη εκείο 

ζπκκεηείρακε ζηελ εθζηξαηεία ηεο Ρξνίαο, ην αλαθέξεη ν Νκεξνο. Θαηά 

ζπλέπεηα ζα κπνξνχζακε λα παηήζνπκε ιίγν εθεί. Γελ είλαη βέβαηα 

απνθιεηζηηθφ δηθφ καο απηφ ην Πήκα. Δλα άιιν, έηζη, ζέκα είλαη φηη ν Γήκν 

Υξσπίσλ θαη πξνο ηηκήλ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ είρε επηιέμεη ηδηαίηεξν Γεισηηθφ Πήκα θαη ην νπνίν, απηφ 

ην Πήκα ην ηδηαίηεξν Γεισηηθφ, είρε ζρέζε κε ην Ακθηαξάεην. Πην Ακθηαξάεην, 

φπσο γλσξίδεηε, δηεμάγνληαλ θάζε 5 ρξφληα ηα κεγάια Ακθηαξάεηα ηα νπνία 

κεηαμχ ησλ άιισλ, ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη ηππηθνχο αγψλεο. Δίλαη γλσζηά επηά 

ηνπιάρηζηνλ είδε αγσληζκάησλ κε άινγα. Απηφ ίζσο είλαη θαη θάηη κνλαδηθφ 

ζηνλ θφζκν. Σαίξσ ηδηαίηεξα, δηφηη ν Γήκαξρνο θαη φιε ε ζπκπνιίηεπζε 

ζεσξνχκε φηη πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλε είλαη ε επηινγή πνπ έρεη ζρέζε κε ην 

Ακθηαξάεην. Γηαηί εδψ έρνπκε ζηνηρεία αδηάζεηζηα, αξραηνινγηθά επξχκαηα θαη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ κπνξνχκε λα ζηεξηρηνχκε εθεί επάλσ θαη λα 

νξίζνπκε έλα Πήκα πνπ λα κελ κπνξεί θαλείο άιινο λα ην δηεθδηθήζεη ή λα ην 

ακθηζβεηήζεη.  

 Θαη ζα ήζεια ηψξα λα κνπ επηηξέςεηε επεηδή ν Λφκνο κηιάεη γηα ηζηνξία 

θαη γηα κπζνινγία θιπ., λα αλαθεξζψ ιίγν ζηελ ηζηνξία. Γελ μέξσ αλ έρσ ιίγν 

ρξφλν θαη .. Ινηπφλ, ην Ακθηαξάεην Θεξαπεπηήξην ηνπ Υξσπνχ είλαη έλα απφ 

ηα δηαζεκφηεξα ζεξαπεπηήξηα ηεο αξραηφηεηαο. Ιεηηνχξγεζε ζπλερψο πάλσ 

απφ κηα ρηιηεηεξίδα, 6ν ή 5ν π.Σ. αηψλα έσο 4ν ή 5ν κ.Σ. αηψλα. Ζ αλαζθαθή 

ηνπ Ακθηαξαείνπ, κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, 

ππήξμε θαη απφ ηηο πιένλ καθξνρξφληεο. Αξρηζε ην 1884 θαη δηεθφπε ην 1930 

θαη απαηηείηαη αθφκε ζεηξά εηψλ αλαζθαθηθήο θαη εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα λα 

ζπκπιεξσζεί. Δπί κηα ρηιηεηηξίδα, θφζκνο πνιχο επηζθέπηεηαη απφ ηα πέξαηα 

ηεο νηθνπκέλεο ην Ηεξφ ηνπ Ακθηάξανπ, είηε επηδεηψληαο ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ, 

κάληε, ήξσα θαη γηαηξνχ Ακθηάξανπ, είηε γηα λα ιάβεη κέξνο ζηα κεγάια 

Ακθηαξά σο αζιεηήο, αλαβάηεο, εζνπνηφο, κνπζηθφο, πνηεηήο, ξήηνξαο, 
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ζπγγξαθέαο θιπ. ή λα ιάβεη κέξνο ζηνπο ιηκληθνχο, ηππηθνχο, κνπζηθνχο, 

ζεαηξηθνχο θαη άιινπο αγψλεο. Νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο έθεξαλ ζην θσο 

πιεζψξα .. εγθαηαζηάζεσλ, λαψλ, αγαικάησλ, επηγξαθψλ, αλαζεκαηηθψλ 

παξαζηάζεσλ, ηαηξηθψλ εξγαιείσλ θαη άιια, αιιά πξνπάλησλ λνκηζκάησλ. 

Ξνιινί γθαδνηελεθέδεο γέκηζαλ κε ηα λνκίζκαηα πνπ αλαβξέζεθαλ. Απηή είλαη 

θξάζε απφ αλζξψπνπο πνπ δνχιεςαλ εθεί θαηά ηηο αλαζθαθέο. Ζ κειέηε ησλ 

λνκηζκάησλ ηεθκεξηψλεη ππφ πξνυπνζέζεηο ηφζν ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ 

επηζθεπηψλ, φζν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηεξνχ. Ζ κειέηε 

επίζεο ησλ αλαζεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ εξγαιείσλ καξηπξεί 

ην εχξνο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαλ 

ζην Ηεξφ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επί κηα ρηιηεηεξίδα. Ζ 

αλαζεκαηηθή παξάζηαζε γηα ηελ νπνία ζπδεηάκε θαη ηελ νπνία έρνπκε επηιέμεη, 

έλα ηκήκα ηεο, γηα ην ηδηαίηεξν Γεισηηθφ Πψκα θνζκνχζε θαη ην κεγαιχηεξν 

ζε αμία ραξηνλφκηζκα, ην δεθαρίιηαξν, πνπ εμέδσζε ε ζχγρξνλε Διιάδα ιίγα 

ρξφληα πξηλ ηελ έληαμε καο ζηελ ΝΛΔ. Ν ρψξνο ηνπ Ακθηαξαείνπ έρεη 

εκπλεχζεη θαη ζχγρξνλνπο θαιιηηέρλεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξελ ν Ξάξεο 

Ξξέθθαο. πάξρεη έλαο πνιχ σξαίνο πίλαθαο ηνπ Ξξέθθα.  

 Ξξηλ αλαθέξνπκε πεξηζζφηεξν γηα ην Ακθηαξάεην, πεξηζζφηεξα, θαιφ 

είλαη λα πνχκε δχν ιφγηα γηα ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε. Ρν Ακθηαξάεην 

βξίζθεηαη ζηελ θπξηνιεμία κέζα ζηα πφδηα ηεο Αζήλαο, ζε κηα πνιχ κηθξή 

απφζηαζε, 20 πεξίπνπ ρικ. βφξεηα απφ ηελ πιαηεία ηεο Θεθηζηάο, ζην κέζν 

ηνπ δξφκνπ Καξθνπνχινπ, Υξσπνχ, Θαιάκνπ, ζε κηα εηδπιιηαθή ηνπνζεζία 

πνπ νλνκάδεηαη Καπξνδήιεζη, κέζα ζε κηα θαηάθπηε ραξάδξα. Απηφ ην 

κνλαδηθφ αιιά μεραζκέλν, παξακειεκέλν θαη παξαγθσληζκέλν Ηεξφ πεξηκέλεη 

ζησπειά θαη αδηακαξηχξεηα ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο θαη ησλ πνιηηψλ, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ θαιιηηερλψλ, ησλ ηαηξψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ησλ αζιεηψλ, ησλ κνπζηθψλ, ησλ ζπγγξαθέσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
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αξκνδίσλ πνπξγείσλ, ηδηαίηεξα βέβαηα ησλ πνπξγείσλ Ξνιηηηζκνχ, 

Αζιεηηζκνχ, γείαο θαη Ξαηδείαο. Ρν Ακθηαξάεην ινηπφλ βξίζθεηαη ζηνλ Υξσπφ. 

Ν αξραίνο Υξσπφο ήηαλ κηα ζρεηηθά κηθξή πφιεο - θξάηνο ηεο αξραηφηεηαο, 

αιιά κε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία, αθνχ θαηειάκβαλε ην βφξεην θαη 

παξαιηαθφ ηκήκα ηεο Αηηηθήο, κεηαμχ ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ηεο Θήβαο. 

Απέλαληη ηνπ είρε ηελ Δξέηξεηα θαη ηε Σαιθίδα. Δμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ θαη ησλ 

ιηκαληψλ ηνπ ν Υξσπφο απνηεινχζε ην κήινλ ηεο έξηδνο κεηαμχ Αζήλαο θαη 

Θήβαο. Πε πνιιά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν Υξσπφο ήηαλ ειεχζεξνο θαη ηφηε 

πξνηηκνχζε κάιινλ λα αλήθεη ζην θνηλφ ησλ .. Ζ αξραία νλνκαζία ηνπ Υξσπνχ 

ήηαλε Γξαία, φπσο πξναλαθέξακε. Υο Γξαία ή Γξαήο, αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Νκεξν, ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ Θνπθηδίδε θαη άιινπο ζπγγξαθείο. Πηνπο Γξαίνπο 

ή Γξαείο πνπ απνίθεζαλ ηελ Θάησ Ηηαιία νθείιεηαη ε πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο 

κε ην νπνίν έγηλαλ γλσζηνί νη Διιελεο θαη ε Διιάδα ζηε Γχζε. Γξαίθνη, 

Γθξέηζηα, Greece, Greek θαη άιια. Ηζσο ζηνπο Οσκαίνπο νθείιεηαη ε γλσξηκία 

ή .. ζηνπο Γξαίνπο νθείιεηαη ε γλσξηκία ησλ Οσκαίσλ κε ηελ ιαηξεία ηνπ 

Ακθηάξανπ θαη ν κεγάινο ζεβαζκφο πνπ έηξεθαλ νη Οσκαίνη ζην Ηεξφ ηνπ 

Ακθηάξανπ, αθνχ φπσο ηεθκεξηψλεηαη, κεγάιεο ήηαλ νη πξνζθνξέο ηνπο θαη νη 

επεξγεζίεο ηνπο πξνο ην Ηεξφ, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα κεγάια Ακθηαξά 

πνπ απηή ηελ επνρή, ηελ επνρή ηνπ Πχιια, γχξσ ζην 73 π.Σ., κεηνλνκάδνληαη 

ζε Ακθηαξά Οσκαία θαη πξνζηίζεηαη θαη ην αγψληζκα, ηα Δπαγγέιηα Οσκαίσλ 

Λίθεο.  

 Απηά είλαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη εάλ έρνπκε ρξφλν λα πνχκε ιίγν γηα 

ηα κπζνινγηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Ππλερίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαη ελεκεξσηηθή ε εηζήγεζε ηεο.  
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Αιιά πνηνο ζηα αιήζεηα ήηαλ ν Ακθηάξανο; 

Ν Ακθηάξανο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ήξσεο ηνπ Θεβατθνχ, 

Αξγνιηθνχ κπζηθνχ θχθινπ. Ππνπδαίνο κάληεο πνπ πήξε κέξνο ζηελ 

εθζηξαηεία ησλ Δπηά επί Θήβαο θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ ιαηξεχηεθε σο ρζφληα 

θαη ηακαηηθή ζεφηεηα. Πηελ παιαηφηεξε παξάδνζε  θέξεηαη σο εγγνλφο ηνπ 

κεγαινπ κάληε Κειάκπνδνο, γηνο ηνπ Νηθιέσο θαη ηεο πεξκλήζηξαο. Ζ 

κεηαγελέζηεξε φκσο παξάδνζε ηνλ αλαθέξεη θαη σο γην ηνπ Απφιισλα. Ν 

βαζηθφο θνξκφο ηνπ κχζνπ ηνπ Ακθηάξανπ είλαη ν αθφινπζνο: Ν Ακθηάξανο σο 

αξρεγφο ηνπ βαζηιηθνχ γέλνπο ησλ Κειακπνδσλ ζην Αξγνο κεηά ηε 

ζχγθξνπζε κε ην άιιν βαζηιηθφ γέλνο ησλ Βηαληηδψλ πνπ είραλ αξρεγφ ηνλ 

Ραιαφ, ζπκθειηψζεθε κε ηνλ γην ηνπ θνλεπζέληα πιένλ Ραιανχ, Αδξαζην θαη 

αξγφηεξα παληξεχηεθε ηελ αδειθή ηνπ Δξηθχιε. Θαηά ην γάκν νη δχν άλδξεο 

ζπκθψλεζαλ λα ιχλνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνέθππηε αλάκεζα ηνπο κε ηε 

βνήζεηα ηεο Δξηθχιεο. Απφ ην γάκν απηφ ν Ακθηάξανο απέθηεζε δχν γηνπο, 

ηνλ Αιθκαίσλα θαη ηνλ Ακθίινρν θαη δχν θφξεο, ηελ Δπξπδίθε θαη ηελ .. 

Απηά αλαθέξνληαη ζηελ Νδχζζεηα ηνπ Νκήξνπ. Νκσο αλάκεζα ζηνλ Ακθηάξαν 

θαη ηνλ Αδξαζην αλέθπςε δηαθσλία φηαλ δχν εμφξηζηνη, ν Ξνιπλίθεο απφ ηε 

Θήβα θαη ν Ρεδεχο απφ ηελ Θαιιηδφλα θαηέθπγαλ ζην Αξγνο, λπκθεχζεθαλ ηηο 

θφξεο ηνπ Αδξαζηνπ, ηελ Αξγεία θαη ηελ .. θαη απέζπαζαλ ηελ ππφζρεζε ηνπ 

πεζεξνχ ηνπο φηη ζα ηνπο βνεζνχζε λα αλαθηήζνπλ ηνπο παηξηθνχο ηνπο 

ζξφλνπο.  

 Δηζη ν Αδξαζηνο άξρηζε ηελ  πξνεηνηκαζία εθζηξαηείαο αξρηθά ελαληίσλ 

ησλ Θεβψλ θαη θάιεζε ηνπο άιινπο εγεκφλεο ηνπ Αξγνπο λα πάξνπλ κέξνο ζ' 

απηήλ. Ν Ακθηάξανο φκσο αξλήζεθε ζπκκεηνρή, γηαηί κε ηε καληηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα είρε πξνβιέςεη φηη φζνη ζα έπαηξλαλ κέξνο ζηελ εθζηξαηεία δε ζα 

επέζηξεθαλ ζην Αξγνο, εθηφο απφ ηνλ Αδξαζην. Ζ παιαηφηεξε φκσο ζπκθσλία 

είρε ζέζεη ηε ιχζε ηεο δηαθνξά ηνπο ζηελ θξίζε ηεο Δξηθχιεο. Ξαξφιν πνπ ν 
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Ακθηάξανο είρε απαγνξεχζεη ζηε ζχδπγν ηνπ λα πάξεη νπνηνδήπνηε δψξν γηα 

λα κελ επεξεαζηεί ε θξίζε ηεο, ε Δξηθχιε δέρηεθε απφ ηνλ Ξνιπλίθε ην 

πεξηδέξαην ηεο Αξκνλίαο, ηεο ζπδήγνπ ηνπ βαζηιέσο ησλ Θεβψλ Θάδκνπ θαη 

ηειηθά έιπζε ηε δηαθνξά, ηε δηαθσλία ππέξ ηνπ αδειθνχ ηνπο Αδξάζηνπ. Δηζη 

ν Ακθηάξανο αλαγθάζηεθε λα πάξεη κέξνο ζηελ εθζηξαηεία αιιά πξηλ απφ ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ έδσζε εληνιή ζηνπο γηνπο ηνπ λα ζθνηψζνπλ ηε κεηέξα ηνπο 

φηαλ κεγαιψζνπλ, γηα λα εθδηθεζνχλ γηα ην ζάλαην ηνπ θαη λα επηρεηξήζνπλ 

λέα εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ Θεβψλ. Ρα γεγνλφηα ηεο πνιπνξθίαο ησλ Θεβψλ 

είλαη γλσζηά, θπξίσο απφ ηηο πεξηγξαθέο ηεο ηξαγσδίαο Αηζρχινο, Δπηά επί 

Θήβαο, Δπξηπίδεο, Φνίληζζα θαη άιια. Νπσο πξνέβιεςε ν Ακθηάξανο ε 

εθζηξαηεία απέηπρε θαη απφ ηνπο αξρεγνχο άιινη ζαλαηψζεθαλ θαηά ηηο κάρεο 

θαη άιινη εηξάπεζαλ εηο θπγήλ. Κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ εβξίζθεηαη θαη ν 

Ακθηάξανο, εηξάπεθε εηο θπγήλ. Ρνλ Ακθηάξαν θαηαδίσθε ν γηνο ηνπ 

Ξνζεηδψλα, Ξεξηθιχκελνο. Δπξφθεηην δε λα θαηαθέξεη επί ηνπ ήξσνο 

ζαλαηεθφξν πιήγκα φηαλ ν Εεπο έξημε θεξαπλφ θαη άλνημε κεγάιν ράζκα ζηε 

γε θαη κέζα ζ' απηφ έπεζε ν Ακθηάξανο, καδί κε ην άξκα ηνπ θαη ηνλ ελίνρν 

ηνπ, Βάησλα. Θαηά κηα παξάδνζε ν Ακθηάξνο βγήθε ζηε ζέζε πνπ είλαη 

ζήκεξα ην Ακθηαξάεην. Κεηά ην γεγνλφο απηφ, ν Εεχο έθαλε ηνλ Ακθηάξαν 

αζάλαην θαη ηνλ ηνπνζέηεζε ρξεζκνδφηε, ηηκή ζπάληα γηα ζλεηφ.  

 10 ρξφληα αξγφηεξα ε γε ησλ ζθνησκέλσλ Αξγίσλ, νη επίγνλνη, 

εηνίκαζαλ λέα εθζηξαηεία θαηά ηεο Θήβαο γηα λα εθδηθεζνχλ ην ζάλαην ησλ 

παηέξσλ ηνπο. Δλαο ρξεζκφο είρε πξνείπεη λίθε αλ ε εθζηξαηεία γηλφηαλ ππφ 

ηελ αξρεγεία ηνπ γηνπ ηνπ Ακθηάξανπ, Αιθκαίσλνο. Ν Αιθκαίσλ δελ ήζειε λα 

εθζηξαηεχζεη πξηλ ηηκσξήζεη ηε κεηέξα ηνπ Δξηθχιε, αιιά ε Δξηθχιε ηνλ 

ππνρξέσζε λα κεηάζρεη ζηελ εθζηξαηεία, θαζψο θαη ηνλ άιιν γην ηεο ηνλ 

Ακθίινρν, γηαηί ν γηνο ηνπ Ξνιπλείθε, Θέξζαλδξνο, ηεο πξφζθεξε ηνλ πέπιν 

ηεο Αξκνλίαο. Ν Ξνιπλείθεο ηεο είρε πξνζθέξεη κφλν ηνλ φξκν, ην πεξηδέξαην. 

Ζ εθζηξαεία ησλ επηγφλσλ ήηαλ επηηπρήο θαη ηειείσζε κε πιήξε θαζηξνθή ηεο 
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Θήβαο. Ν Αιθκαίσλ ζθφησζε θαηφπηλ ηελ Δξηθχιε, πεξηέπεζε φκσο ζε καλία 

απφ ηελ νπνία ζα απαιαζζφηαλ κφλν αλ θαηνηθνχζε ζε ηφπν ν νπνίνο δελ 

ππήξρε ηνλ θαηξφ ηεο κεηξνθηνλίαο θαη επνκέλσο δελ ήηαλ κνιπζκέλνο. Ν 

ηνπνο απηφο βξέζεθε ζηηο εθβνιέο ηνπ Αρειιψνπ, ζρεκαηηζκέλνο απφ 

πξνζρψζεηο ηνπ πνηακνχ. Ζ πίζηε ησλ αξραίσλ ζηελ αζαλαζία ηνπ ήξσα 

Ακθηάξανπ είλαη ζαθήο φρη κφλν ζηα ρσξία ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, αιιά 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηε ρζφληα ιαηξεία ηνπ ζε πνιιά κεξε ηεο Διιάδνο σο 

ζεξαπεπηηθήο θαη καληηθήο ζεφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηα θιαζηθά θαη κεηαθιαζηθά 

ρξφληα. Πηνπο κπζνγξάθνπο φκσο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο ν Ακθηάξεηνο δελ 

ήηαλ κφλν έλαο απφ ηνπο Δπηά επί Θήβαο αιιά θαη έλαο απφ ηνπο Αξγνλαχηεο. 

Απηά ηα αλαθέξεη ν Απνιιφδσξνο. Δίρε πάξεη κέξνο καδί κε ηνπο άιινπο 

ήξσεο ζην θπλήγη ηνπ Θαιπδψληνπ θάπξνπ. Ρν αλαθέξεη ν Ξαπζαλίαο θαη 

ζηνπο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ λεθξνχ Ξειία. Δπηπιένλ, ζηα Λέκεα, πνπ ίδξπζαλ 

νη Δπηά ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε Θήβα ν Ακθηάξανο λίθεζε ζηελ 

αξκαηνδξνκία θαη ζην δίζθν.  

 Ν Ακθηάξανο θαη ν Αζθιεπηφο απφ ηνπηθνί ήξσεο θαη ζεξαπεπηέο 

εμειίρζεθαλ ζε ζενχο. Καδί κε ηνλ Ακθηάξαν ή ηνλ Αζθιεπηφ απεηθνληδφηαλ θαη 

ε ζεά γεία θαη νη δχν παξηζηάλνληαλ σο κεηιίρηνη θαη εμαηξεηηθά 

θαινπξναίξεηνη ζπκπαξαζηάηεο ησλ πνλεκέλσλ αλζξψπσλ πνπ θαηέθεπγαλ ζ' 

απηνχο. Δδψ ππάξρεη θαη έλα άιιν ζηνηρείν πνπ καο ελδηαθέξεη. Λνηηφηεξα, 

ζην Καξαζψλα, ηηκνχζαλ έλαλ άιιν ήξσα ζεξαπεπηή, ηνλ Αξηζηφκαρν, πνπ 

γηάηξεπε ηνπο αλζξψπνπο ζην εθεί εξψν ηνπ. Ν ίδηνο είρε ηέκελνο θαη ζηνλ 

γεηηνληθφ Οακλνχληα, φπνπ  φκσο κε ηνλ θαηξφ ηαπηίζηεθε κε ηνλ κεγαιχηεξεο 

θήκεο ζετθφ γηαηξφ Ακθηάξαν. Απφ φινπο απηνχο ηνπο ηνπηθνχο ζεξαπεπηέο, 

νλνκαζηφηεξνο ζηνλ Διιεληθφ θφζκν έγηλε ν Αζθιεπηφο, γηαηί κφλνλ απηφλ 

πξφβαιε ην έπνο σο ηνλ θαη' εμνρήλ ηεηήξα. πήξραλ θαη πνιηηηθνί ιφγνη γηα λα 

πξνβιεζεί έλα ζεξαπεπηήξην φπσο γλσξίδεηε. Κε ηελ επηινγή πνπ έρνπκε 

θάλεη ηελ νπνία έρεηε ζηα ρέξηα ζαο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιφ ήηαλ ην ηαμίδη, αο έξζνπκε θαη ζην ζήκεξα.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λνκίδσ φηη απφ ηελ αλαζεκαηηθή πιάθα ηνπ .. έρνπκε πάξεη 

έλα θνκκάηη ην νπνίν έρεη θηινηερλεζεί θαη απφ .. νη θαιιηηέρλεο ηνπ 

πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη δφζεθε θαηά ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004. 

Απηφ είλαη εδψ ην Πήκα, είλαη απηή αθξηβψο ε παξάζηαζε. Δίλαη θαη ε 

παξάζηαζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαη ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο εθεί ζην Ακθηαξάεην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ρν δεθαρίιηαξν ην αλαθέξακε, ην αλαθέξακε. Αιιά απηή ηελ 

ψξα, απηή ηελ ψξα, λαη, απηή ηελ ψξα ινηπφλ, απ' απηή ηελ αλαζεκαηηθή 

πιάθα πνπ ππάξρεη θαη ζην δεθαρίιηαξν, φπσο είπε ν θ.Ζιηάζθνο, επηιέμακε 

εκείο απηή ηελ παξάζηαζε θαη ηε ζέηνπκε ζηελ θξίζε ηνπ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη 

απηή εδψ ε παξάζηαζε. Βέβαηα, κπνξεί λα  ζπδεηεζνχλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη κνηξαζηεί ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, εληάμεη, ηειεπηαία.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ινηπφλ, ην πξνηεηλφκελν ηδηαίηεξν, ην πξνηεηλφκελν ηδηαίηεξν 

Γεισηηθφ Πήκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πξνέξρεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηα 

ηζηνξηθά θαη κπζνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο ηνπ "Θαιιηθξάηε" ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

αξραηνινγηθά επξχκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηε 

γλσζηή πφιε - θξάηνο ηνπ αξραίνπ Υξσπνχ θαη ην Ακθηαξάεην Θεξαπεπηήξην 

ηνπ Υξσπνχ. Κε ην ηδαίηεξν Γεισηηθφ Πήκα δεισλεηαη ε ηαπηφηεηα ην Γήκνπ 

ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη κε απηφ ην Πήκα πνπ είλαη κνλαδηθφ 

παγθνζκίσο, ν Γήκνο Υξσπνχ ηηκά ηνλ Ακθηάξαν σο θνξέα πιηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ αγαζψλ κε παλαλζξψπηλε απνδνρή, φπσο ε πγεία, ε παηδεία, ε 
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πίζηε, ε ειπίδα, ε εηξήλε, ε άκπια, ν αζιεηηζκφο, ε κνπζηθή, ε πνίεζε, ην 

ζέαηξν, νη επηζηήκεο, ν εζεινληηζκφο, ε ζπλεξγαζία θαη ε .. ησλ ιαψλ γηα κηα 

αλζξψπηλε θνηλσλία κε αξρέο, αμίεο, ηδαληθά θαη πνηφηεηα δσήο. Θπξίεο θαη 

θχξηνη ζπλάδειθνη, θίιεο θαη θίινη, ν πνηεηήο αλαθέξεη, ηελ επηπρηά ηελ βξήθα 

ζην δφζηκν ρσξίο κηζζφ, ηε ιεπηεξηά ζην ζθιάβσκα γηα έλα ηδαληθφ ζσζηφ. 

Παο θαιψ φινπο λα ζπζηξαηεπηνχκε ζηελ επηπρηά θαη ζην ζθιάβσκα γηα λα 

θάλνπκε ηνλ "Θαιιηθξάηεην" Γήκν Υξσπνχ ηνλ θαιχηεξν Γήκν ηνπ θφζκνπ. 

Παο επραξηζηψ πνιχ.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Γηακαξέιν. Ινηπφλ, θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγραξεηήξηα θ.Γηακαξέιν θαη ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. αιιά θαη ζαλ γηαηξφο απφγνλνο ηνπ Ακθηάξεηνπ Αζθιεπηνχ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δκείο έρνπκε, νη γηαηξνί, κηα ηδηαίηεξε ζρέζε αιιά φρη κφλν 

εκείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γλσξίδνπκε φηη ε πνιηηηζηηθή αμία ηνπ Ακθηαξάεηνπ μεπεξλά, 

μεπεξλά ηα ζχλνξα ηεο Διιάδνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Γήκνο Υξσπίσλ παξφιν πνπ ήηαλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

Θαιάκνπ, ν κέγαινο απηφο Λαφο είρε νλνκάζεη θαη είρε πάξεη ην Πήκα ηνπ απφ 

ην Ακθηάξεην. Δλαο Γήκνο Υξσπίσλ πνπ απνηειεί ζήκεξα ην 30% πεξίπνπ ηνπ 

"Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Γε ζέινπκε ζε θακία πεξίπησζε, εδψ ζέισ λα κε 

πξνζέμεηε ιίγν, λα ππνηηκήζνπκε ή λα ππνβαζκίζνπκε θακία άιιε πεξηνρή. 

Γελ πξέπεη λα κπαίλνπκε ζ' απηή ηε δηαδηθαζία γηαηί πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε 

έλα θνηλφ ινγφηππν ηνπ Γήκνπ καο. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη θάπνηα 
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πξάγκαηα δελ είλαη φια γηα αληηπνιίηεπζε ή γηα κηθξνπνιηηηθή θαη νη Αθίδλεο 

θαη ν Απιψλαο πξνρζέο πνπ πήγα ζην Κνπζείν αιιά θαη ν Υξσπφο έρεη ηελ 

ηζηνξία ηνπ. Ρειηθά φκσο ζεσξείηαη ν ρψξνο απηφο ίζσο απφ ηνπο δχν, ηξεηο 

ζηελ Διιάδα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηνο. Ρν έρνπκε επηζεκάλεη νη πην πνιινί, 

θαηαιήμακε εθεί, είηε θαιψο είηε θαθψο θαη θάζε πεξηνρή βέβαηα ζε θάζε 

ηδηαίηεξε ζηηγκή ηεο ή φκηιν ηεο ή Πχιινγν ηεο ή Ξλεπκαηηθφ ηεο Θέληξν ή 

νηηδήπνηε, κπνξεί λα θξαηήζεη ην δηθφ ηεο ινγφηππν θαη Πήκα θαη εκείο ζα 

ζεβαζηνχκε απφιπηα ηελ παξάδσζε ηεο θάζε πεξηνρήο. Εεηάκε επνκέλσο λα 

ςεθίζεηε ην Πήκα απηφ κε θπξίαξρν ην Ακθηάξεην.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηελ εηζήγεζε ε νπνία καο δηαλεκήζεθε θαη ηελ έρσ κπξνζηά 

κνπ, παξνπζηάδνληαη 3 άιια Πήκαηα. Απηά είλαη εθηφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Λαη, λαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηειεπηαίν Πήκα πνπ δφζεθε ηειηθά.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ πνπ καο δείρλεηε ηψξα. Απηά ηα 3 Πήκαηα πνηνο ηα έρεη 

θάλεη; Ζ εηαηξεία απηή πνπ γξάθεη εδψ ηη είλαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, γξάθεη εδψ πέξα .. πξνηάζεηο ινγφηππνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή, ε ίδηα εηαηξεία έρεη θάλεη θαη ηα ηέζζεξα; Δληάμεη. 

Δίλαη απηή πνπ θάλεη θαη ην site, έηζη; 
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ν θχξηνο .. Ρειεηψζαηε θ.Γηαζεκάθε; Ν θ.Ιίηζαο. 

Ξνηνο άιινο ζπλάδειθνο επηζπκεί; Ν θ.Ρζάθσλαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν 

θ.Αξκπξηψηεο, ν θ.Γέδεο, ε θα Θνληνγηάλλε, ν θ.Ζιηάζθνο θαη ν θ.Βαζηιάθνο. 

Γε ζαο είδα. Θπξία Πηεξγίνπ; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κηιήζεη θαη ν θ.Ληθνιάνπ ν Γηψξγνο λνκίδσ, πξέπεη, λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θαη ε θα Βαξλάβα θαη ν ππεχζπλνο 

ηνπ Ακθηαξείνπ, ν θ.Ξάληνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ληθνιάνπ Γεψξγηνο. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηα απ' φια ηα ζπγραξεηήξηα ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο, ζηνλ 

θ.Γηακαξέιν. Ζηαλ έλα ηαμίδη, κηα δηαδξνκή πνπ πξαγκαηηθά έρεη, ν ίδηνο 

θαίλεηαη φηη είλαη εξσηεπκέλνο κε ην ζέκα ην ζπγθεθξηκέλν θαη καο ην 

κεηέθεξε θαη καο. Θέισ λα πσ, ηελ Ξέκπηε πνπ ήξζακε ή Ξαξαζθεπή θαη 

πήξακε ηα ζέκαηα, πήξακε απηή ηελ εηζήγεζε εδψ κε ηα άιια 3 θαη ηφηε 

ζπλαληήζεθα κε ηνλ θ.Γηακαξέιν θαη ηνπ είπα φηη δε κνπ θάλεη θάηη απ' απηά 

ηα 3, ηα 3 ζρήκαηα. Θέισ λα πσ ην εμήο, φηη βεβαίσο θαη χζηεξα απφ εηδηθά 

ηελ εηζήγεζε ηνπ θαη ειάρηζηνη πξνβιεκαηηζκνί, γηαηί κνηξάζηεθε θαη έλα 

έληππν απφ ηηο Αθίδλεο ή αλάινγα ηνλ Αθηδλν, δειψλσ κε εηδηθφο ζηελ 

ηζηνξία, ζέισ λα πσ φηη θάζε δηάζεζε γηα θάηη άιιν, πνπ δελ ππήξρε βέβαηα 

ζηελ αξρή, έρεη ραζεί φκσο, ζέισ λα πσ ην εμήο, απφ ηελ Ξαξαζθεπή κέρξη 

ζήκεξα πνιχ ζηα γξήγνξα είδακε έλα άιιν Πήκα θαη απηφ ην άιιν Πήκα, 

δειαδή ήζειε ιίγν λα ην δείηε, ιίγν πην ζνβαξά, φρη πην ζνβαξά, ιίγν πην θαη 

θαιιηηερληθά ίζσο. Γειαδή, ε απνηχπσζε ζηνλ Ακθηάξαν θαη ζην 

ραξηνλφκηζκα ησλ ρξεκάησλ αιιά θαη ζηελ αθίζα πνπ βγαίλεη, έρεη κηα 
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απνηχπσζε απφ πίζσ. Ρα γξάκκαηα, ε γξακκαηνζεηξά απηή, είλαη θάηη ην 

νπνίν εκέλα δε κνπ γεκίδεη θαη ην κάηη. Αο πνχκε ε δεχηεξε γξακκαηνζεηξά 

κνπ αξέζεη πνιχ πεξηζζφηεξν. Γειαδή, πνιχ ζην πφδη εηνηκάζηεθε απηφ ην 

Πήκα. Ππκθσλψ κε ην ζέκα απηφ, ηνλ Ακθηάξαν αιιά πνιχ ζην πφδη. Γειαδή, 

είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ηα γξάκκαηα θαη ηα ρξψκαηα. Ρψξα ην ιαραλί, εληάμεη, δελ μέξσ. 

Γεληθά φκσο, λνκίδσ φηη έπξεπε λα ην δείηε ιίγν πην .. Γηαηί πνιχ .. Απηφ δελ 

μέξσ πφηε. Θχξηε Γηακαξέιν, απηφ ην Πήκα πφηε βγήθε; Πήκεξα; Σζεο;  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Απηφ ην Πήκα ηψξα ην πήξα θαη εγψ πξηλ απφ ιίγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα, πξηλ απφ ιίγν. Ινηπφλ, αο πνχκε ην Πήκα πνπ έρεηε ζην πέην 

ζαο είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ, έρεη κηα παξάζηαζε, έρεη ζηνλ .. Γειαδή, είλαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη απηφ εδψ πέξα ην πξάγκα δελ 

κνπ θάλεη.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Πχκθσλνη αιιά ζαλ ηδέα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παλ ηδέα βεβαίσο, λαη, αιιά .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη θαη βέβαηα λα γίλεη αλ ζέιεηε, θαηά ηελ άπνςε κνπ, επεηδή 

απηφ είλαη πνιχ ζνβαξφ ζέκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξάξα πνιχ γηα λα γίλεηαη ζην πφδη. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: .. θαη θαιά θάλεηε θαη ην ζίγεηε, ε ηδέα είλαη απηή, αθνχ ηελ 

απνδερφκαζηε, ζα έιεγα λα γίλεη έλαο, έηζη, άηππνο δηαγσληζκφο κεηαμχ 

θαιιηηερλψλ γηα λα πάξεη κηα θαιχηεξε εηθαζηηθή απεηθφληζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πξνηείλνπκε θαη εκείο, θάηη δηαθνξεηηθφ. Γειαδή, λα είλαη θάηη 

πην δνπιεκέλν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Απηή είλαη θαη ε δηθή κνπ ζέζε.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα λα ην αλαβάιινπκε .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη, δελ ην αλαβάιινπκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή, λα ζπκθσλήζνπκε ζηνλ Ακθηάξαν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λα κελ ην αλαβάιινπκε, ζα έιεγα λα κελ ην αλαβάιινπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, αθνχζηε κε ιίγν. Λαη αιιά απηφ αλ βγεη ζαλ Γήκνο Υξσπνχ απ' 

έμσ εκέλα δελ κνπ αξέζεη ηδαίηεξα. Γειαδή .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δληάμεη, ζχκθσλνη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παλ ηδέα είλα θαιή αιιά έρεη γίλεη πνιχ πξφρεηξα πηζηεχσ θαη νη 

ζπλεξγάηεο κνπ εδψ κνπ εηπαλ φηη δελ αξέζεη ζε θάπνηνλ. Γειαδή έηζη φπσο 

ην βιέπεη, ε πξψηε ηνπ .. θαη ε γξακκαηνζεηξά εηδηθά, δειαδή δε λνκίδσ φηη 

ηαηξηάδεη κε .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ππκθσλψ, ζα κπνξνχζακε αλ ζέιεηε, εθφζνλ έρνπκε 

απνδερζεί απηφ εθεί ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη ν Ακθηάξανο κε ηνλ.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ ην δερφκαζηε, ην ππφινηπν φκσο ..  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ξάλησο πάλσ εθεί θαη ην "σ", κπνξεί λα βξεζεί έλαο άιινο 

ηχπνο "σ", πνπ λα ην πεξηβάιιεη θηφιαο. Γειαδή λα κπεη ε πηλειηά ηνπ 

θαιιηηέρλε γηα λα είλαη θαιχηεξε ε απεηθφληζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νπσο θαη ε δεχηεξε γξακκαηνζεηξά .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γηαηί απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν. Απ' απηφ ζα βγάινπκε 

κεηάιιηα, ζα δψζνπκε δηάθνξα βξαβεία θιπ. Θα είλαη ην Πήκα πνπ ζα καο 

εθθξάδεη παγθνζκίσο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο ην είπα θαη εγψ .. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: .. ζέισ λα ην πξνζέμνπκε ηδίαηεξα θαη ζπκθσλψ απφιπηα θαη 

ζπγραξεηήξηα γηα ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ μέξσ, εγψ ζέισ λα πσ φηη ζπκθσλνχκε κε ηελ απεηθφληζε αιιά 

ην ζπγθεθξηκέλν Πήκα λνκίδσ φηη κπνξεί λα γίλεη θαη θαιχηεξν. Ινηπφλ, απηφ 

εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα ζπγραξψ θαη εγψ ηνλ θ.Γηακαξέιν γηα ηελ εηζήγεζε 

ηνπ, γηα ηελ ηζηνξηθή θαη κπζνινγηθή αλαδξνκή πνπ έθαλε. Λα πσ φηη 

ζπκθσλψ καδί ηνπ, ζπκθσλψ ην Πήκα λα είλαη ν Ακθηάξανο, φπσο επίζεο ζα 

ζπκθσλήζσ θαη ζηελ πξφηαζε πνπ έθαλε ηψξα λα γίλεη έλαο δηαγσληζκφο 

κεηαμχ θαιιηηερλψλ θαη κεηαμχ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο, ψζηε λα 

θηινηερλεζεί ην Πήκα, παίξλνληαο σο δεδνκέλν φηη ζα απεηθνλίδεη ηνλ 

Ακθηάξαν κε ηνλ αζζελή ηνπ, αλ θαηαιαβαίλσ θαιά εδψ, έηζη; Απιά λα 

θηινηερλεζεί απφ θαιιηηέρλεο θαη απφ δεκφηεο ηνπ Γήκνπ καο νη νπνίνη ζα 

ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηφ ην δηαγσληζκφ. ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη θαη' 

αλάγθε κφλν δεκφηεο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ θαιιηηέρλεο απφ νπνπδήπνηε θαη απφ δεκφηεο. Κελ 

απνθιείζνπκε ηνπο δεκφηεο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη βέβαηα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ξξνηίζησο ζα ηνπο πξνηηκήζνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ρσξίο λα είλαη θαιιηηέρλεο, κπνξεί λα είλαη θάπνηνο ν 

νπνίνο λα ζέιεη λα ζπκκεηέρεη παηδηά. Γελ είλαη αλάγθε λα είλαη θαιιηηέρλεο. 

Ινηπφλ, απηφ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. 
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θ.Γήκαξρε, δε ζέισ λα 

ραιάζσ, έηζη, ηελ νκνθσλία ζην ζέκα απηφ απφςε. Ξξάγκαηη θαη ν 

ζπλδπαζκφο ν δηθφο καο απν θαηξφ ζθεπηφκελνο ην Πήκα θαη ζα έιεγα θαη 

αθφκα θαη πξνεθινγηθά, θηλνχκεζα πεξίπνπ ζ' απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Βέβαηα, 

ε θνηλνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηελ πξνεγνχκελε Ξέκπηε καο βξήθε ιίγν 

απξνεηνίκαζηνπο ζην ζέκα απηφ, δηφηη ζέιακε λα θάλνπκε κηα πξφηαζε πην 

ζηνηρεηνζεηεκέλε θαη κε θάπνηα επεμεξγαζία, πνπ ζπλεξγάηεο ηνπ ζπλδπαζκνχ 

καο έρνπλ πξνβεί θαη πξνζπαζνχζαλ απηφ ηνλ θαηξφ λα θάλνπλ θάπνηα 

ζχλζεζε. Γε ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία αλ ζπκθσλνχκε ή φρη αθξηβψο κε ην 

ζεκαηάθη, απηφ πνπ καο παξνπζηάζηεθε ζην ηέινο, πνπ απεηθνλίδεη ηνλ 

Ακθηάξαν κε ηνλ αζζελή, αιιά απεπζπλφκελνο, έηζη, πην θηιηθά ζηνλ Γηψξγν 

ηνλ Γηακαξέιν ζπκθσλψ κε φια απηά πνπ εηζεγείηαη, ζην πλεχκα απηφ ηεο 

εηζεγήζεσο, ππάξρεη κηα δηαδηθαζία .. ζε εμέιημε απνηχπσζεο ελφο Πήκαηνο, 

δελ μέξσ αλ ζα κπνξνχζακε λα ίζσο λα ην αλαβάιινπκε πνπ είπε θαη ν 

Θψζηαο ν Ιίηζαο γηα λα ην δνχκε θαιιηηερληθά θαη κφλν, λα πξνζζέζνπκε ζηελ 

φιε ζπδήηεζε φρη ηίπνηα ηδηαίηεξν, ζέισ απιψο λα ηνλίζσ δπφ, ηξία πξάγκαηα 

θαη εγψ γηα ην ηεξφ ρψξν ηνπ Ακθηαξάεηνπ. Νηη είλαη ζηελ Αηηηθή ην δεχηεξν 

ζέαηξν πνπ είλαη ζε απηή ηε ζψδνπζα κνξθή ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, ην 

δεχηεξν είλαη ζηε Βξαβξψλα. Θα ζπκθσλήζσ θαη κε ηνλ Θψζηα ηνλ Ιίηζα γηα 

ηε γξακκαηνζεηξά, θαιφ ζα ήηαλε λα ήηαλε ιίγν πην αξραηνπξεπήο ίζσο, λα πσ 

απηή ηελ έθθξαζε. Θαη θαηά ηα άιια λα πσ ην εμήο: έρνπκε έλαλ ρξσκαηηζκφ 

εδψ ζε έλαλ ηφλν κπιε, ζε έλαλ ηφλν πξαζίλν, ιίγν αλνηρηφρξσκν θιπ., αιιά 

λα κελ μερλάκε φηη ζα είλαη έκβιεκα πνπ ζα κπαίλεη θαη ζε ζθξαγίδεο θαη ζε 

έληππα, ζε αζπξφκαπξν θφλην, ζε κνλφρξσκν, πνπ απηφ δχζθνια ζα 

απεηθνληζηεη απηφ ην "σ". Κήπσο ζα έπξεπε λα έρνπκε ζπκβνιηζκφ ηνπ 

πξάζηλνπ θαη ηνπ ζαιαζζί, ηνπ βνπλνχ θαη ηεο ζάιαζζαο κε θάπνην άιιν 

ζρεκαηηζκφ. Γελ είκαη, έηζη, αο πνχκε εηθαζηηθφο θαη εγψ, εηδήκσλ, αιιά ζα 

ήζεια λα ζπλεγνξήζσ ζηελ θαηεχζπλζε λα ην δνπλε θάπνηνη άλζξσπνη πην 
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ηερλνθξαηεο σο πξνο ηελ ζρεδίαζε απηή θαη λα καο απνηππψζνπλ θαιχηεξα ην 

κπιε θαη ην πξάζηλν ηεο πεξηνρήο καο. Ηζσο λα, βάδσ κηα ηδέα, λα ππήξρε έλα 

έιαην, έλα θχκα γηα λα ην ηνλίδεη. Απιψο θαη κφλν ζηελ απεηθφληζε ηνπ 

δίρξσκνπ, πσο ιέλε ζηα ηππνγξαθεία, γηαηί δε ζα είλαη πάληνηε έγρξσκεο νη 

απεηθνλίζεηο ηνπ Πήκαηνο, ηνπ ινγνηχπνπ. Θαη επίζεο ζπκθσλψ θαη εγψ ζην 

ζρήκα ηνπ "σ", είλαη λενθιαζηθφ, είλαη ζα έιεγα ζχγρξνλεο κνξθήο, θαιφ ζα 

ήηαλ λα ηνλίζνπκε ην αξραηφηεξν "σ".  

 Απηά σο πξνο ηε ζπδήηεζε θαη Γηψξγν, ζπγλψκε πνπ ην αθήλσ 

ηειεπηαίν αιιά είλαη ηδηαίηεξε ραξά, Γηψξγν Γηακαξέιν ελλνψ, είλαη ηδηαίηεξε 

ραξά πνπ ζαο άθνπζα απφςε λα εηζεγείζηε απηφ ην ζέκα, δηφηη πξάγκαηη καο 

θαηαπιήμαηε φινπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο θαη κε ηηο ηδέεο πνπ έρεηε. Λα είζηε 

θαιά. Δπραξηζηψ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δγψ επραξηζηψ Αλδξέα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ρζάθσλα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη επεηδή θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

θαιχθηεθα απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο, ζα ήζεια λα δειψζσ φηη σο πξνο ηε 

γξακκαηνζεηξά λα ην απνθαζίζνπκε ηψξα φηη ζα είλαη ε δεχηεξε ζηε ζεηξά, ε 

αξρατδνπζα, θαη σο πξνο ην Πήκα ζα ην επηιεθζνχλ νη θαιιηηέρλεο. Δπεηδή 

αλαθέξζεθε θαη ν θ.Ρζάθσλαο γηα ην πσο θαίλεηαη ε ζάιαζζα ζε καπξφαζπξν, 

απηή ε γξακκή λα είλαη θπκαηνεηδήο, επεηδή ζην καχξν ζα δείρλεη φηη είλαη 

θχκαηα. Νζνλ αθνξά γηα ην "σ", ζα ην δνπλ νη θαιιηηέρλεο νη νπνίνη γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξα, ζε αξρατδνπζα κνξθή λα θαίλεηαη θαη απηφ θαη λα απεηθνλίδεηαη 

ζε καπξφαζπξε απεηθφληζε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γέδεο. 
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ΓΔΓΔΠ: Δίλαη απφ ηα, θ.Ξξφεδξε, απφ ηα πην ζνβαξά ζέκαηα. Βέβαηα εληάμεη, 

γηα κεξηθνχο ίζσο θαη λα κελ έρεη ηφζν κεγάιε ζνβαξφηεηα, αιιά λνκίδσ φηη 

θαλέλα απ' απηά ηα Πήκαηα δελ κπνξεί λα είλαη ην έκβιεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ππαηληγκνί είλαη απηνί, γηα κεξηθνχο δελ έρεη 

ζνβαξφηεηα. Γειαδή;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, αλ ζέιεηε λα νινθιεξψζσ θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε κεηά. 

Ινηπφλ, δε λνκίδσ φηη θαλέλαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δηθαηνινγήζεηε απηφ.  

ΓΔΓΔΠ: Λαη. Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηέζεθε ην ζέκα, ήξζακε ηελ Ξαξαζθεπή 

πήξακε κηα εηζεγεζε κε 3 Πήκαηα θαη εξρφκαζηε ζήκεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Ππκβνπιίνπ θαη καο πεηάηε έλα άιιν Πήκα. Απηφ ιέσ θ.Ξξφεδξε. Γειαδή είλαη 

ηφζν δχζθνιν λα ην θαηαιάβεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ ζεκαίλεη έιιεηςε ζνβαξφηεηαο.  

ΓΔΓΔΠ: Βέβαηα. Γελ είλαη έιιεηςε ζνβαξφηεηαο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη εζείο άκα θέξλαηε έλα άιιν, πέκπην, ηη ζα πείξαδε δειαδή; 

ΓΔΓΔΠ: Ν θ.Γηακαξέινο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γέδε, θ.Γέδε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Γήκαξρε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, δε ιέσ φ,ηη ζέισ, δε ιέσ φ,ηη ζέισ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ ηψξα.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 
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ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ππνηηκάηε ην Ακθηάξεην, ππνηηκάηε ην Γήκν Υξσπνχ, 

ππνηηκάηε θαη ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο κε απηφ ηνλ ηξφπν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαθφ δειαδή λα αιιάδεη γλψκε θάπνηνο θαη λα αιιάδεη.. 

ΓΔΓΔΠ: Κα ζπγλψκε θαη πσο .. θαη εκείο εδψ πέξα ηη ξφιν έρνπκε; 

Γηαθνζκεηηθφ;   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρφηε, ηφηε δειαδή .. Κηζφ ιεπηφ. 

ΓΔΓΔΠ: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζη γηα ηελ θνπβέληα, φρη γηα αληηπαξάζεζε. Ρφηε δειαδή λα 

κέλνπκε ζηηο εηζεγήζεηο θαη λα είλαη ην "Α" θαη ην "Υ" ε εηζήγεζε θαη λα κελ 

ζπδεηάκε ηίπνηα εδψ πέξα. Γη' απηφ εξρφκαζηε εδψ. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, κα δε κηιάκε γηα έλα .. Κηιάκε γηα ην Πήκα, ην έκβιεκα  ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ζπλερίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Δίλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θ.Γηακαξέινπ 

ην έζεζε ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή βάζε. Θακία ζρέζε κ' απηά εδψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ ζεκαίλεη φηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο, δηθή κνπ είλαη θ.Ζιηάζθν θαη αλ δε ζαο αξέζεη δελ κε 

ελδηαθέξεη θαη θαζφινπ. Δληάμεη, ηψξα ηη επεκβαίλεηε. Κε κε δηαθφπηεηε ζαο 

παξαθαιψ πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν. 

ΓΔΓΔΠ: Λα πεξηκέλεηε λα ηειεηψζσ θαη κεηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο, λαη. Λα πεξηκέλεηε λα ηειεηψζσ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν .. 

ΓΔΓΔΠ: Γε δέρνκαη ππνδείμεηο απφ θαλέλαλ θ.Ζιηάζθν θαη αλ δε ζαο αξέζεη λα 

απνρσξήζεηε. Δληάμεη; Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Αλ δε ζαο αξέζεη λα ππνρσξήζεηε. Δρσ ην ιφγν απφ ηνλ θ.Ξξφεδξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε .. Θχξηε Ζιηάζθν ζαο παξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Δρσ ην ιφγν απφ ηνλ θ.Ξξφεδξν. Κε δηαθφςεηε θ.Ζιηάζθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γέδε θαη θαιφ είλαη λα απνθεχγνπκε 

ραξαθηεξηζκνχο. 

ΓΔΓΔΠ: Νπνηε ζέιεηε. Θαινδερνχκελε ε θξηηηθή ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε ζπλερίζηε. Θαιφ είλαη λα απνθεχγνπκε 

ραξαθηεξηζκνχο θαη ζε πξφζσπα θαη ζε παξαηάμεηο. 

ΓΔΓΔΠ: Γε ραξαθηεξίδσ. Θχξηε Ξξφεδξε έλα ιεπηφ. Λα ζαο πσ θάηη; 

Δξρφκαζηε εδψ πέξα, παίξλνπκε κηα εηζήγεζε θαη κέζα ζην Ππκβνχιην 

παίξλνπκε κηα δηαθνξεηηθή. Ινηπφλ θαη θαινχκαζηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ εηζήγεζε, ε εηζήγεζε θ.Γέδε έρεη δνζεί αλ ζπκάκαη θαιά απφ 

ηελ Ρεηάξηε, πφηε ήηαλε. Ρελ Ξέκπηε. Κέρξη ζήκεξα, εληάμεη, αλαζεσξήζεθαλ 

θαπνηεο απφςεηο. Γελ είλαη θαθφ απηφ. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, δελ είπε θαλείο φηη είλαη θαθφ. Αιιά δελ κπνξνχκε φκσο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καο θαηεγνξείηε αο πνχκε, ηε ζπκπνιίηεπζε γηα έιιεηςε 

ζνβαξφηεηαο. 

ΓΔΓΔΠ: Λα ζαο πσ θάηη; Γελ θαηεγνξνχκε εδψ κέζα θαλέλαλ, δελ είλαη 

δηθαζηήξην. Ππκβνχιην είλαη, ζπδεηάκε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Γελ έρεηε θέξεη εζείο θακηά πξφηαζε λα ηε δνχκε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα ηε δνχκε κηα πξφηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε. Ππλερίζηε .. Θχξηε 

Ξέππα, αθήζηε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα ηε δνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα ηε δνχκε. Ξνιχ επραξίζησο λα ςεθίζνπκε ηε δηθηά ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε θ.Ξέππα, έιεμε. Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Γηα λα απαληήζσ θαη ζηνλ αγαπεηφ κνπ θίιν, ηνλ θ.Ξέππα, ζα πσ ην 

εμήο, εγψ ζε θάζε κνπ .. πξάγκα πνπ ιέσ, ην αηηηνινγψ θαη πξνηείλσ θηφιαο. 

Ινηπφλ, ζπληάζζνκαη κε ηελ άπνςε φηη ζα πξέπεη λα μαλαδνχκε ην ζέκα ηνπ 

εκβιήκαηνο, λα αλαβιεζεί ην ζέκα. Κελ πάξνπκε θάπνηα απφθαζε θαη λα 

έξζνπκε κεηά κε πην ηεθκεξησκέλεο απφςεηο θαη αλ ζέιεηε, πξηλ ην θέξνπκε 

θαη ζην Ππκβνχιην λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα ην θέξνπκε θαη λα ην ςεθίζνπκε 

θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Θα είλαη πνιχ ζσζηφ θαη πνιχ σξαίν λα είλαη θαη 

νκφθσλν. Γειαδή, εγψ ζπκθσλψ κε ηνλ θ.Γηακαξέιν, δηαθσλψ κε ην Πήκα. Ρη 

λα ςεθίζσ ηψξα; Γηα πείηε κνπ εζείο. Θαηαιάβαηε. Γε λνκίδσ φηη ιέσ θάηη 

θαθφ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ν θχξηνο ..  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξέππα, ζα ζαο .. λα καο πείηε. Αληε ξνχθα ην αβγφ 

ζνπ εθεί πέξα. Νιν πεηάγεζαη.   

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ζ θα Θνληνγηάλλε.     

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξέππα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, είλαη ρψξνο Ππκβνπιίνπ, δελ θάλνπκε πξνζσπηθφ 

ζφνπ εδψ πέξα. Θχξηε Ξέππα.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ονχζζε, λα κηιήζνπκε; Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Γελ είλαη εηθφλα Ππκβνχισλ απηή θ.Ξέππα. Θχξηε 

Ξέππα, ζεβαζηείηε ην .. Θα αθήζεηε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία θ.Ξέππα ή ζα 

κε αλαγθάζεηε λα πάξσ άιια κέηξα; Ππλερίζηε. Κε δίλνπκε αθνξκέο, βιέπεηε 

φηη .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ινηπφλ, λα ζπγραξψ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ηνλ 

θ.Γηακαξέιν γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ. Ξξαγκαηηθά καο άθεζε φινπο άθσλνπο. Θα 

ήζεια λα πσ εδψ γηα ην θνκκάηη πνπ έρνπκε, ηηο δχν απεηθνλίζεηο, ηηο 

παξαζηάζεηο, λα αλέβνπλ ιίγν πην ςειά, θαη' εκέ, λα θαίλνληαη θαη ηα πφδηα 

ηνπο. Γειαδή λα είλαη πην νινθιεξσκέλν ην Πήκα. Ρψξα φζνλ αθνξά γηα ην 

ρξσκαηηζκφ, ε αληίζεζε ηνπ κπιε κε ηνπ πξάζηλνπ, κε βξίζθεη απνιχησο 

ζχκθσλε. Δπραξηζηψ. Απηέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Θνληνγηάλλε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ζιηάζθνο. Θχξηνη 

ζπλάδειθνη, αο κε κηιάκε κεηαμχ καο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγνληαη νη νκηιεηέο θ.Γηαζεκάθε. Βξηζθφκαζηε ζε έλαλ 

ρψξν γηα λα αληαιάζζνπκε απφςεηο θαη λα έρνπκε κηα ζσζηή απφθαζε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε .. Ξαλαγηψηε. Κε ζηελαρσξεί θαη κε ζιίβεη ηδηαίηεξα ην 

γεγνλφο φηη ε πξαγκαηηθά θαηαπιεθηηθή εηζήγεζε ηνπ θ.Γηακαξέινπ, ε νπνία 

ίζσο γηα πξψηε θνξά ηελ παξαθνινχζεζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε απφιπηε 

επιάβεηα, ακαπξψλεηαη ε απαμηψλεηαη, πάξηε φπνην ραξαθηεξηζκφ ζέιεηε, κε 

θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ κηα θαζαξά 

αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηαιάβεη 

φηη ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο θαη ε δεκνθξαηία θαη ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 
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απηνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ επηηξέπεη θαη επηβάιιεη λα ηνπνζεηνχκαζηε ζηηο 

εηζεγήζεηο θαη λα αληηπξνηείλνπκε θαη ζην ηέινο λα ςεθίδνπκε ζηελ ηειηθή 

εηζήγεζε. Θέινπκε ινηπφλ λα θσηνγξαθίδνπκε ή λα θαδξάξνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά καο κ' απηά πνπ ιέκε. Γπζηπρψο απαμηψλνπκε θαη ηνπο πνιχ 

θαινχο νκηιεηέο κ' απηφ ην πξάγκα πνπ θάλνπκε, γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

έρνπλε ηεζεί θάπνηεο πξνηάζεηο. Πήκεξα ήξζε θαη άιιε κηα. Δκείο ζα 

κπνξνχζακε λα ηνπνζεηεζνχκε πάλσ ζηηο πξνηάζεηο θαη λα πνχκε ηηο δηθέο 

καο παξαηεξήζεηο, ρσξίο λα απαμηψζνπκε ή λα πξνζβάιινπκε θαλέλαλ, γηαηί 

δε ρξεηάδεηαη. Γελ ππάξρεη ιφγνο. Θάπνηνη ζέινπλ λα ην θάλνπλε, γηαηί απηφο ν 

ξφινο ηνπο ίζσο λνκίδνπλ φηη είλαη ν κνλαδηθφο ξνινο κέζα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Θαη γη' απηφ ζα θξηζνχκε θαη νινη άιισζηε εδψ κέζα θαη 

θξηλφκαζηε θαη απφ ηνλ θφζκν. Θαη θπζηθά ζηηο ηνπνζεηήζεηο καο δελ πξέπεη 

λα είκαζηε πνηέ πξνζβιεηηθνί θαη δελ πξέπεη λα είκαζηε θαη πνηέ απφιπηνη, 

γηαηί εδψ ηνπνζεηνχκαζηε θαη ιέκε ν θαζέλαο ηελ άπνςε ηνπ. Απφ εθεί θαη 

πέξα, δε ρξεηάδεηαη, δελ ππάξρεη ιφγνο, γηαηί πνιχ φκνξθα ηνπνζεηήζεθε θαη ν 

Θψζηαο ν Ιίηζαο, θαη ν Γηαζεκάθεο θαη ν Αξκπξηψηεο θαη φινη πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα θαη φινη επάλσ ζ' απηή ηελ ηζηνξία είπακε 

θάηη θαη ζην ηέινο ζα θαηαιήμνπκε ζε κηα εηζήγεζε θαη ζα ηελ ςεθίζνπκε. 

Γελ πξνθαηαβάιινπκε ηίπνηα θαη θπζηθά δελ πξέπεη λα πξνζβάιινπκε ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ κε θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο καο θαη 

ηειεηψλσ κ' απηφ.   

 Νζνλ αθνξά ην ζέκα, ζέισ λα δψζσ θαη εγψ ζπγραξεηήξηα ζηνλ 

Γηψξγν ηνλ Γηακαξέιν, πξαγκαηηθά ήηαλε θαηαηγηζηηθφο θαη πνιχ πξαγκαηηθφο 

κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Ακθηάξεηνπ θαη ζέισ λα πσ δχν θνπβέληεο γηαηί, 

φπσο είπε θαη ν Γηψξγνο, ν πξψελ Γήκνο Υξσπίσλ, ν πξψηνο Γήκνο Υξσπίσλ, 

είρε ην πξψην .. ην ζήκα ηνπ ήηαλε ε απεηθφληζε πνπ ππάξρεη ζηνλ πξψην 

Γήκν Υξσπίσλ, πνπ ζπζηάζεθε ην 1837. Απφ εθεί ηελ είρακε βξεη θαη εκείο θαη 
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απφ εθεί δψζακε θαη ηε θηινηέρλεζαλ δχν θίινη κνπ, φπσο θαη ην Πήκα, ζέισ 

λα ην πσ απηφ, γηα λα επινγήζσ θαη ιίγν ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, κπξάβν, λα επινγήζσ θαη ιίγν ηα γέληα κνπ Ξξφεδξε. Ρν 

πξψην Πήκα, ην πξψην Πήκα ηνπ Γπκλαζηηθνχ Ππιιφγνπ Υξσπνχ, ζηνλ νπνίν 

ηχγραλε ηφηε λα ήκνπλ Αληηπξφεδξνο, ήηαλε ην ζέκα, ην ζέκα ήηαλε απφ 

λφκηζκα. Θα ην έρεηε δεη φινη, ην δειθίλη κε ηελ ηξίαηλα κέζα ζε καίαλδξν, ην 

νπνίν ην είρε θηινηερλήζεη, ην είραλ θηινηερλήζεη δχν ζπκκαζεηέο κνπ, ν 

Θπξηάθνο ν Ρζηάξαο θαη ν Γηψξγνο ν Θαηζίθαο. Ρν είρακε βάιεη ηφηε πξψην, ην 

είρακε βάιεη ζαλ έκβιεκα ζην Γπκλαζηηθφ Πχιινγν Υξσπνχ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα ίδηα παηδηά θηινηερλήζαλε απηφ ην Πήκα ηνπ Γεκνπ Υξσπίσλ. Ζηαλ ην 

πξψην Πήκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ην 1837, θαη ζηε ζπλέρεηα παξέκεηλε θαη 

κάιηζηα απηφο ν Γήκνο έρεη κηα ηζηνξία κεγάιε γηαηί θάπνηα ζηηγκή ήηαλε απφ 

ην, απφ ηελ Ραλάγξα κέρξη θαη ηνλ Αγ.Πηέθαλν. Γηα φζνπο ζέινπλε, κπνξψ λα 

ηνπο δψζσ θαη ην θχιιν λα ην δηαβάζνπλ, γηα λα δνχλε θαη ηελ ηζηνξία απηνχ 

ηνπ Γήκνπ, ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Γηαηί πξαγκαηηθά πηζηεχσ, 

φπσο είπε θαη ν Γηψξγνο, ν Γήκνο πξαγκαηηθά πξέπεη λα έρεη έλα ζηίγκα. Ρν 

Ακθηάξεην πξαγκαηηθά είλαη έλαο αξραηνινγηθφο ρψξνο πνπ αθνξά φιε ηελ 

Διιάδα, πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ Αξραία Διιάδα, ηελ Αηηηθή, θαη έρεη ηεξάζηηα 

ηζηνξία. Θα ήζεια ζε φινπο λα πξνηείλσ, επεηδή έρσ ηα πεξηζζνηεξα βηβιία 

πνπ ππάξρνπλε θαη ηνπ Ξεηξάθνπ ηνπ .. θαη ηηο επηγξαθέο ησλ αλαζθαθψλ, 

ππάξρεη έλα βηβιίν, έλα θπιιάδην, έλαο ηνπξηζηηθφο νδεγφο ηνπ Ακθηάξεηνπ, ην 

νπνίν αλαθέξεη επηγξακκαηηθά φιε ηελ ηζηνξία. Θαιφ ζα είλαη λα ην 

πξνκεζεπηείηε φινη ζαο γηα λα ην δηαβάζεηε, λα δείηε απηά πνπ έγξαςε θαη ν 

θ.Γηακαξέινο αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη θάπνηα ζεκεία απφ ηηο 

επηγξαθέο. Δίλαη πνιχ ελεκεξσηηθφ θαη θαηαηνπηζηηθφ, πεξηιεπηηθφ θαη πάξα 
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πνιχ θαη δελ μέξσ θαη γηα πνηνλ ιφγν δελ έρεη θπθινθνξήζεη θαη ζηελ πεξηνρή 

ηφζα ρξφληα. Ν Γηψξγνο ν Ληθνιάνπ ην μέξεη πνιχ θαιά.  

 Θέισ λα πξνηείλσ, εκέλα κ' άξεζε πάξα πνιχ ε αθήγεζε ηνπ Γηψξγνπ 

ηνπ Γηακαξέινπ θαη πξαγκαηηθά δελ ηνλ είρα, έηζη, δελ είρα θαηαιάβεη φηη έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα απηή ηεο αθήγεζεο, γηαηί κνπ ζχκεζε θάπνηνλ μελαγφ πνπ είρα 

δεη θάπνηε ζηε Θεζ/ληθε θαη κνπ άξεζε πάξα πνιχ. Θαη αλαθέξεη πάξα πνιχ 

γιαθπξά ηελ ηζηνξία θαη ηε ζεκαζία ησλ αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. Πε 

επραξηζηψ Γηψξγν. Λα είζαη θαιά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Ξξσηνχ δψζσ ην ιφγν ζην ζπλάδειθν 

ηνλ Ξαλαγηψηε ηνλ Βαζηιάθν, επεηδή ηελ αξρηθή εηζήγεζε πνπ δφζεθε, ζηελ 

νπνία ζηε ζέζε ηνπ Ακθηαξάνπ πνπ ζεξαπεχεη ηνλ αζζελή, ππάξρεη δσξηθφο 

θίνλαο, αλ πξνζέμαηε, κε ηηο 6 ξαβδψζεηο, είρε αζρνιεζεί κε ηελ πξνζπάζεηα 

απηή ν Θαλάζεο ν Γξακκέλνο κε κηα νκάδα εηδηθψλ, γχξσ απφ ην ζέκα απηφ 

θαη γηα θάπνηα ηερληθά ζέκαηα ζα ηνλ παξαθαιέζσ λα δψζεη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο ζην Πψκα, πνπ ίζσο θαλνχλ ρξήζηκεο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έρεηε ην ιφγν θ.Γξακκέλν.  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ: Γεηα ζαο θαη απφ κέλα. Νπσζδήπνηε ην Πήκα είλαη έλα ζέκα 

πνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ, άθνπζα κε πξνζνρή ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ 

θαη ζα ήζεια λα απαληήζσ ζ' απηέο ηηο νπνίεο, ηνπιάρηζηνλ έρσ πξφρεηξεο 

απηήλ ηε ζηηγκή. Ρν πξψην ζέκα είλαη κε ην πσο ζα απεηθνλίδεηαη, λνκίδσ ν 

θ.Ρζάθσλαο ην έζεζε, πσο ζα απεηθνλίδεηαη ιφγσ ρξσκαηηθήο δηαθνξάο πνπ 

κπνξεί λα ππάξρεη ζην αζπξφκαπξν, ζην θαμ θιπ. Ζ εηαηξεία πνπ ζα 

παξαδψζεη, πνπ έρεη επηκειεζεί ην ινγφηππν θαη πνπ ζα παξαδψζεη θαη ηελ 

ηειηθή ηνπ κνξθή, έρεη θξνληίζεη θαη έρσ ζηα ρέξηα κνπ ηε κειέηε, ε νπνηα 

εγγπάηαη φηη δε ζα ππάξρεη θαλέλα ζέκα, ζα δνζεί θαη ζε αζπξφκαπξν θαη ζα 
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είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν θαη πιήξσο εθαξκφζηκν γηα λα απνζηαιεί είηε κε 

θαμ, είηε ζε νπνηαδήπνηε αζπξφκαπξε ζπζθεπή. Αξα ινηπφλ, ηέηνην ζέκα δελ 

ηίζεηαη, είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ: Νρη, ηα ρξψκαηα. Απηφ ιέσ. Γηα ηα ρξψκαηα κηιάσ. Ρα 

ρξψκαηα πνπ είλαη ζην "σ" κπιε - πξάζηλν. Ινηπφλ, ε ζθίαζε, ην έρσ εδψ, 

κηζφ ιεπηφ. πάξρεη .. Δηζη θάπσο ζα καο παξαδνζεί. Δηζη; Δδψ είλαη θαη ηα .. 

νη απνρξψζεηο, ηνπ πσο νη δηάθνξνη ηφλνη θαη κάιηζηα ππάξρνπλ θαη φιεο νη 

αξηζκεηηθέο .. Ρέινο πάλησλ. Ινηπφλ, απηφ ην ζέκα είλαη ιπκέλν. Γε ρξεηάδεηαη 

λα ην ζπδεηήζνπκε, έηζη; Γεχηεξνλ, γηα ην ζέκα, γηα ηε θηινζνθία ηνπ 

ινγνηχπνπ. Ζ θηινζνθία ηνπ ινγνηχπνπ έρεη σο εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί απηή ε θαζαξία θχξηνη ζπλάδειθνη; Γε ζέιεηε λα 

ελεκεξσζείηε γηα ηερληθά ζέκαηα γχξσ απφ ην Πήκα;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ζπκβαίλεη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ: Νρη, δελ είπα απηφ, δελ είπα απηφ. Νρη, απηφ πνπ ζα καο 

παξαδψζεη, δειαδή απηφ πνπ ζα ςεθίζνπκε ζήκεξα ζα καο παξαδνζεί αχξην. 

Δηζη; Ρν ινγφηππν πνπ ζα ςεθηζηεί, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ηελ επνκέλε. 

Δηζη δελ είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Αο θάλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θαη φ,ηη 

απνξίεο ππάξρνπλε ή δηεπθξηλίζεηο .. Δληάμεη.  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ: Γεχηεξνλ, ε θηινζνθία, ε θηινζνθία. Λα μέξεηε, φπσο έρεη 

δηαηππσζεί θαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, είλαη έλα ζέκα κε 

ην νπνίν αζρνιήζεθε φιν ε ζπκπνιίηεπζε, λα αλαδεηρζεί θαη λα ηηκεζεί ε 
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ηζηνξηθή θιεξνλνκηά απηνχ ηνπ ηφπνπ, πνπ ηπγράλεη αλ θαη αλεμεξεχλεηε γηα 

ην επξχ θνηλφ ζηελ Διιάδα, λα είλαη απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θαη απφ ηηο 

βαζχηεξεο, κε ηα πην ππθλά λνήκαηα. Ξαξάιιεια φκσο ν Υξσπφο, φπσο θαη ε 

Διιάδα εθηφο απφ ην έλδνμν παξειζφλ έρεη θαη έλα παξψλ θαη έλα κέιινλ θαη 

ζ' απηφ ην κέιινλ ζέινπκε λα θνηηάκε, έζησ πνιιέο θνξέο θαη κέζα απφ ηα 

κάηηα ηνπ παξειζφληνο. Υο εθ ηνχηνπ, ε θηινζνθία καο ήηαλε λα κπνξέζνπκε 

λα ζπλδπάζνπκε ην θιαζηθφ παιηφ, απην ην νπνίν απνηειεί θνκκάηη ηεο 

θιεξνλνκηάο καδί κε ηελ πξννπηηθή πξνο ην κέιινλ. Γειαδή, ην θιαζηθφ καδί 

κε ην ζχγρξνλν, κε ην κνληέξλν. Δηζη θαηαιήμακε ζ' απηή ηε γξακκαηνζεηξά 

θαη φρη ζε θάπνηα άιιε, δηφηη εθηφο απφ ηα αξραηνινγηθά ζηνηρεία πνπ 

απνηππψλνληαη, εθθξάδνληαη θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία ηνπξηζηηθά, νχησο ψζηε 

λα είλαη έλα φρεκα ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο απηφ ην ινγφηππν, λα κπνξέζεη λα 

θηάζεη παληνχ, λα είλαη ζχγρξνλν, λα αξέζεη φρη κφλν ζηνπο παιηνχο αιιά θαη 

ζηνπο λένπο θαη παξάιιεια λα ζπλδπάδεη ζηνηρεία πεξηβαιινληηθά, ζηνηρεία 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Υξσπνχ πνπ μεπεξλάλε ηελ ηζηνξία ηνπ αλά ηνπο αηψλεο. 

Νπσο είλαη ην βνπλφ θαη ε ζάιαζζα. Δηζη ινηπφλ ην πξάζηλν ρξψκα ζπκβνιίδεη 

ην δάζνο, ην βνπλφ, πνπ ππάξρεη παληνχ, είλαη ίζσο ην ηειεπηαίν δάζνο πνπ 

ππάξρεη ζηελ Αηηηθή θαη ην ζαιαζζί ρξψκα ζπκβνιίδεη ηε ζάιαζζα.  

 Απφ εθεί θαη χζηεξα ζηελ αξρή είρε πξνβιεθζεί βεβαίσο λα είλαη θάηη 

πην ιεηφ, γη' απηφ ε εηζήγεζε πνπ πήξαηε είρε ηνλ θίνλα, ηέζεθε φκσο ην 

δήηεκα λα εηζαρζεί θαη' αθξίβεηα .. ν θίνλαο είλαη δσξηθφο εμάζηπινο, 

αληηπξνζσπεχεη θαη' αθξίβεηα, ζπγλψκε, θαηά ζπκβνιηζκφ ην Λαφ ηνπ 

Ακθηάξανπ, ν νπνίνο ήηαλε δσξηθφο εμάζηπινο. Δίλαη δσξηθφο θίνλαο κε 6 

ξαβδψζεηο, θάζε κηα ζπκβνιίδεη έλαλ ζηχιν. Δπεηδή φκσο επηιέρηεθε λα γίλεη 

κηα δηφξζσζε, λα γίλεη κηα ηξνπνπνίεζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ην Πήκα πνπ 

πήξαηε εζείο ην ζεκεξηλφ, έρεη ηε κνξθή ε νπνία ήηαλε θαη ζην ραξηνλφκηζκα 

ησλ 10.000 δξρ. θαη βεβαίσο δελ ήηαλε, επεηδή έγηλε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, δελ 

ήηαλε ζηελ πην θαιή ηνπ απεηθφληζε, ν γξαθίζηαο ζα ην επεμεξγαζηεί 
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ειαθξψο, ψζηε λα ελαξκνληζηεί ην έλα κε ην άιιν. Θα είλαη δειαδή φπσο 

πξέπεη λα είλαη, ζσζηφ. Ινηπφλ, απηά απφ ηερληθήο πιεπξάο. Γελ μεξσ αλ 

ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο. Ρνπιάρηζηνλ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη ε 

θηινζνθία, γηαηί δελ είλαη έλα Πήκα ην νπνίν έξρεηαη απφ ην πνπζελά. Δηζη; 

Ξξέπεη λα πεξάζεη θάπνηα κελχκαηα.  

 Δπραξηζηψ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ αθνξά θάπνηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε, λα γίλεη. Νξίζηε 

θ.Ονχζζε. Γηεπθξηληζηηθφ είλαη θ.Ξέππα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γηα ηε δηαδηθαζία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κηιήζνπλ φινη νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ δεηήζεη ην ιφγν. 

Πε θάζε ζέκα .. Παο παξαθαιψ θ.Ξέππα. Δληάμεη, ζπλερίζηε θ.Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξέππα, ζπγλψκε. Θχξηε Ξξφεδξε, αθνχζηε κε δχν ιεπηά 

κφλν. Γε ζα θαζπζηεξήζσ. Πήκεξα ςεθίδνπκε θαζνξηζκφ ηδηαίηεξνπ 

Γεισηηθνχ Πήκαηνο γηα ην Γήκν Υξσπνχ. Θαζνξηζκφ. Κπνξνχκε ζήκεξα λα 

ςεθίζνπκε φηη ην Πήκα ηνπ Υξσπνχ ζα έρεη ζέκα ηνλ Ακθηάξαν θαη ζε άιιν 

Ππκβνχιην, γηαηί ιέκε, φηη ην "σ" κπνξεί λα αιιάμεη, απφ πίζσ κπνξεί λα 

βάινπκε θαη 6 θίνλεο, κπνξεί φπσο είπε ζσζηά ν θ.Ρζάθσλαο, φηη ην κπιε λα 

κε θαίλεηαη ζαλ κπιε αιιά λα θαίλεηαη κε θπκαηνεηδήο γξακκή. Δ, δελ έρνπκε 

ην νξηζηηθφ. Ρη ζα ςεθίζνπκε; Θάηη ην νπνίν δε γλσξίδνπκε πσο ζα είλαη; Λα 

ςεθίζνπκε ζήκεξα φηη ην ζέκα ζα είλαη ν Ακθηάξανο θαη ζε επφκελν 

Ππκβνχιην λα θέξνπκε ην νξηζηηθφ Πήκα γηα λα δνχκε ηη ζα γίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, ιέεη ν θ.Γηακαξέινο φηη κπνξεί ην "σ" λα αιιάμεη. Λα βάινπκε 

απφ πίζσ δχν θίνλεο, λα ραξαθηεξίζνπκε ηε ζάιαζζα δηαθνξεηηθά. Γηαηί λα 
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κελ ην θάλνπκε πην σξαία; Δγψ απηφ ήζεια λα πσ. Ρίπνηα άιιν. Θαη λα είλαη 

πξντφλ θαιιηηερλψλ, φρη ηψξα, εηαηξεία, ιέκε εηαηξεία. Ξνηα εηαηξεία;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, έγηλε ε θαηαγξαθή ηεο άπνςεζαο. Θχξηε Βαζηιάθν. 

Θχξηε Γέδε, επί .. 

ΓΔΓΔΠ: Ππγλψκε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο, ε απφθαζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, ζπγλψκε, κε ζπγρσξείηε. Θα ήζεια λα ξσηήζσ, 

γηαηί ξψηεζα θαη θάπνην κέινο πνπ είλαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δελ μέξεη 

θάηη, ζηελ ελ ιφγν εηαηξεία πφηε δψζακε απηή ηελ εμνπζηνδφηεζε λα 

επεμεξγαζηεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιά, απηφ είλαη ην ζέκα ηψξα; 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο, λαη, είλαη ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα ην θέξεηε ζε επφκελν Ππκβνχιην.  

ΓΔΓΔΠ: Νρη, είλαη ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζνπκε κέζα ζην ζέκα. Ρψξα δελ είλαη ε εηαηξεία. 

Ινηπφλ, θ.Βαζηιάθν έρεηε ην ιφγν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, δελ κε ελεκέξσζε θ.Εαθείξε, βέβαηα, δελ κε ελεκέξσζε. Δζείο 

είζηε ελήκεξνο; Δίζηε ελήκεξνο εζείο; 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δίκαη εγψ ελήκεξνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γέδε, δελ είλαη απηφ ην ζέκα καο ηψξα. Κπνξείηε 

λα ην επαλαθέξεηε. 

ΓΔΓΔΠ: Δίλαη θαη απηφ έλα ζέκα. 
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη θ.Ξξφεδξε, γηα ην πνιηηηζηηθφ θνκκάηη θαη ην θνκκάηη ηεο 

ηζηνξίαο, καο θάιπςε ν θ.Γηακαξέινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάεη ν θ.Βαζηιάθνο, θ.Βειηαληψηε.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ θ.Γηψξγν γηα ηελ ηζηνξηθή αλδξνκή. 

Γηα ην ηερληθφ θνκκάηη είλαη απηφ πνπ ήζεια λα πξνζζέζσ εγψ, καο θάιπςε ν 

θ.Γξακκέλνο. Ρη ήζεια λα πσ. Γε ζα αιιάμεη ην Πήκα, ην Πήκα απηφ ζα είλαη, 

γηαηί έρσ κηιήζεη κε ηνπο γξαθίζηεο. Απιψο ζα γίλεη θαηά, δειαδή, ην 2% ζα 

αιιάμεη ζαλ .. Αθνχεη θαλέλαο; Παο ελδηαθέξεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δλα 2 ή 5% πνπ ζα αιιάμεη ζα βειηησζεί γη' απηέο ηηο 

κηθξνιεπηνκέξεηεο πνπ είπαηε εζείο. Απηφ ζα αιιάμεη. Γελ αιιάδεη θάηη. Ρν 

Πήκα απηφ ζα είλαη, αιιά νη ιεπηνκέξεηεο .. Ν γξαθίζηαο είλαη απηφο πνπ 

θηηάρλεη ην Πήκα. Γελ κπνξεί λα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ξνηνο είλαη ν γξαθίζηαο; Ν Ληαξάθεο, ν Θψζηαο θαη ν Γηψξγνο. 

Ρσξα, δελ είλαη ζέκα πνηνο είλαη ν γξαθίζηαο. Δίλαη ην ζέκα φηη απηφ, αθνχ 

εκπηζηεπφζαζηε φινη ηνλ θ.Γηακαξέιν θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ηνπο γξαθίζηεο 

πνπ αζρνινχληαη .. Ρελ ζέιεηε ηελ απάληεζε θ.Γέδε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βαζηιάθν, ζπλερίζηε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Αθνχ εκπηζηεχεζηε ηφζν πνιχ ηνλ θ.Γηακαξέιν, εκπηζηεπηείηε 

θαη ην δηθφ κνπ γνχζην θαη ηνπ θ.Γξακκέλνπ θαη 4 γξαθίζηεο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε απηφ ην πξάγκα. Γελ είλαη θάηη ηπραίν.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κε ζπγρσξείηε, κε ζπγρσξείηε θ.Βαζηιάθν .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε θ.Γηακαξέιν. Ινηπφλ, δε ζα είλαη θάηη 

άζρεκν ή θάηη παξάηεξν.  
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κπνξψ λα πσ θάηη θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Γηακαξέιν. Νινθιεξψζαηε;   

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. Απιψο είλαη πνιχ θαθή ε θσηνηππία, γη' απηφ δείρλεη θάπσο 

έηζη.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κπνξψ λα πσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θ.Γηακαξέιν.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη' αξρήλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη' αξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο νκηιεηέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ρζάθσλα, δε ρξεηάδεηαη 

ηψξα. Ππλερίζηε. Θα αθήζνπκε ηνλ θ.Γηακαξέιν λα κηιήζεη; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη, φρη, έλα ιεπηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζεγεηήο είλαη θα Πηεξγίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαιά. Νθ, εληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφια απηά, δελ έρεηε δεηήζεη θαη ην ιφγν. Δληάμεη, δελ 

ππάξρεη ζέκα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ξάλησο, πάλησο λα πσ δπφ θνπβέληεο γηα ηνλ θ.Βαζηιάθν. Νηη 

εγψ θ.Βαζηιάθν δε γλσξίδσ πνηνη είλαη νη γξαθίζηεο, νχηε κε ξψηεζε θαλείο αλ 

κ' αξέζεη εηνχην ή εθείλν.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγλψκε θ.Γηακαξέιν, δελ είπα απηφ. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, ηη είπαηε; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίπα φηη φηαλ ηειεηψζνπλε νη γξαθίζηεο, ζα ην εγθξίλνπκε.     

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δλα ιεπηφ .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γεαιδή, ζα δνχκε αλ έρεη αιιάμεη θάηη βαζηθφ .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη γηαηί έλα ηφζν ζπνπδαίν ζέκα γηα ην Γήκν λα ην πάξεη 

έλαο γξαθίζηαο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Νρη, φρη, δελ είπα απηφ, δελ είπα απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ θ.Ληθνιάνπ είρα δεηήζεη ην ιφγν αιιά δε κε 

βιέπεηε θάζε θνξά πνπ ζεθψλσ ρέξη θαη ζαο παξαθαιψ λα θνηηάηε πξνο ηα 

εδψ, εγψ δεηάσ πάληα ην ιφγν. Λα δηεπθξηλίζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην δερηψ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, κπνξείηε λα θάλεηε ιίγν εζπρία; Δγψ απηφ πνπ ήζεια λα 

πξνζζέζσ ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία, θαη' αξρήλ έγηλε κηα πνιχ θαιή 

παξνπζίαζε απφ ηνλ θ.Γηακαξέιν, μέξσ βέβαηα ηηο απφςεηο ηνπ, έρνπκε 

ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα, θαη πξαγκαηηθά καο έθεξε ζε κηα άιιε επνρή θαη ζε 

θάπνηεο άιιεο αμίεο θαη ηδέεο, ηηο νπνίεο θάπνπ εκείο είκαζηε έηζη ιίγν καθξηά. 

Απηφ πνπ ζέισ λα πσ γηαηί αθξηβψο, φπσο ην ιέηε θαη εζείο, είλαη έλα ζνβαξφ 

δήηεκα θαη ήξζακε εδψ, έηζη, άξπα θφιια λα ην ςεθίζνπκε. Ξξάγκαηη φινη 

ζπκθσλνχκε ζην ζέκα ηνπ ζέκαηνο, ν Ακθηάξανο, ην Ακθηαξάεην κε ηελ 

παξάζηαζε απηή. Ξξνζέρηε φκσο, εδψ έρνπκε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κλεκεία 

ηεο αξραηφηεηαο ζηελ πεξηνρή καο, ην νπνίν, φπσο πνιχ ζσζηά είπε, θνηκάηαη 

θαη πεξηκέλεη φινπο εκάο λα ην μππλήζνπκε απηφ ην κλεκείν. Ζ πξφηαζε κνπ 

ινηπφλ είλαη απηή ε ζπλεδξίαζε λα απνθαζίζεη γηα ην Πήκα, δειαδή ηνλ 

Ακθηάξαν, φρη ην ζπγθεθξηκέλν φκσο Πήκα, πξνζέρηε, αθνχζηε κε πξψηα, λα 
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έρεη θαη έλα ςήθηζκα ηαπηφρξνλα ε απφθαζε καο, πνπ λα ιέεη φηη ςεθίδνπκε 

γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Ηεξνχ ηνπ Ακθηάξανπ σο κλεκείν ηεο Διιεληθήο θαη 

Ξαγθφζκηαο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο θαη ζαλ ελέξγεηα απηήο ηεο, ζαλ πξάμε 

απηήο ηεο απφθαζεο καο, λα είλαη, ν δηαγσληζκφο, λα πξνθεξχμνπκε έλαλ 

δηαγσληζκφ, θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη αθηινθεξδψο κέζα ζε 1 κήλα ζα κπνξνχλ 

λα θέξνπλ πξνηάζεηο θαη ηε κέξα πνπ ζα απνθαζίζνπκε .. λα θάλνπκε θαη κηα 

εκεξίδα, λα βξαβεχζνπκε ηελ θαιχηεξε πξφηαζε, κηα εκεξίδα θαη λα 

αλαδείμνπκε απηή ηελ απφθαζε καο, λα ην δεκνζηεχζνπκε θαη λα θέξνπκε 

πέληε αλζξψπνπο, πέληε θαιιηηέρλεο, πέληε αξραηνιφγνπο, γηαηξνχο ή 

νηηδήπνηε ζε έλαλ ρψξν πνπ ζα κπνξέζνπκε λα ηνλ βξνχκε θαη λα θαλνπκε 

κηα εκεξίδα θαη ηαπηφρξνλα ηε κέξα εθείλε λα βξαβεχζνπκε ην θαιχηεξν 

Πήκα, λα δψζνπκε κηα δεκνζηφηεηα θαη λα γίλεη θάηη θαιφ θαη ζνβαξφ γηα ηνλ 

ηφπν καο.  

 Ρν λα κείλνπκε κφλν ζηα ραξηηά θαη ζε έλα γξαθείν, πνπ θάπνηνη 

θάηζαλε θαη θάλαλε έλα Πήκα δε λνκίδσ φηη καο θαιχπηεη. Λα δψζνπκε ηελ 

αμία πνπ αξκφδεη ζ' απηή καο ηελ πξάμε θαη μέξεηε θάηη; Δγψ ζα πσ θάηη γηα 

ηνλ Καξαζψλα. Ν Καξαζψλαο, εγψ κε ηνλ Επγνχξε, πσο ηνλ ιέγαλε; Εαγάξε. 

Κπνξεί πνιηηηθά ή νηηδήπνηε λα κε ζπκθσλψ, φκσο φζα ρξφληα, φζα ρξφληα 

ήηαλ Γήκαξρνο, είρε βάιεη ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ Καξαζψλα ζε Ξαγθφζκην, 

ηελ αλάδεημε ηνπ Καξαζψλα ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηφ ινηπνλ πξέπεη λα ην 

θάλνπκε θαη εκείο θαη εδψ πξέπεη απηή καο ε απφθαζε ζήκεξα λα είλαη εθεί, 

φρη λα εγθξίλνπκε κφλν έλα γξαθηζηηθφ Πήκα, αιιά λα αλαδείμνπκε απηή καο 

ηελ απφθαζε θαη λνκίδσ φηη ζ' απηφ ζα ζπκθσλνχζε θαη ν θ.Γηακαξέινο ζαλ 

εηζεγεηήο θαη λνκίδσ αγαπεηνί ζπλάδειθνη έηζη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε. Γε 

ράιαζε ν θφζκνο 1 κήλα αθφκε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ .. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: .. 40 κέξεο, 2 κήλεο λα κελ έρνπκε Πήκα. Θα ην θάλνπκε ζε κηα 

παλεγπξηθή, λα ην θάλνπκε ζε κηα παλεγπξηθή ζπλεδξίαζε θαη εκεξίδα. 

Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, φζνλ αθνξά ην ζεκεξηλφ ζέκα, πξάγκαηη είλαη 

ην Πήκα. Ρψξα, γεληθφηεξα γηα ην Ακθηάξεην κε πξφηαζε πάιη ηνπ 

θ.Γηακαξέινπ ζα απνηέιεζεη ζέκα επφκελνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην νπνίν 

πξνηείλεηαη θαη ε επίζθεςε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην Ηεξφ ηνπ 

Ακθηαξάνπ κε άιινπο εηδηθνχο θαη θνξείο, φπσο αθξηβψο, ζην πλεχκα πνπ 

αθξηβψο δεηάηε θαη εζείο.   

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είπακε ην ίδην πξάγκα. Δγψ είπα γηα εκεξίδα θαη βξάβεπζε 

θάπνηνπ αο πνχκε έξγνπ ζπγθεθξηκέλνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Ινηπφλ, ε θα Βαξλάβα έρεη ην ιφγν.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, πξψηα απ' φια .. Ξξψηα απ' φια ζπγραξεηήξηα ζηνλ 

θ.Γηακαξέιν θαίηνη είλαη γηαηξφο, απνδεηθλχεη φηη έρνπλ νη γηαηξνη ηειηθά πνιχ 

κεγάια θαη δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα απφ ηελ ηαηξηθή. Δγψ ηνπιάρηζηνλ ζαλ 

θηιφινγνο θαη ηζηνξηθφο, ηνπ βγάδσ ην θαπέιν. Ζηαλε πνιχ ελεκεξσηηθφο θαη 

κπνξψ λα πσ θαη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ εηδήκσλ ηζηνξηθφ. Ινηπφλ, απηφ πνπ 

ζα ήζεια λα πσ ζρεηηθά κε ην Πήκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 2, 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ππκβνπιίνπ χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Ππκβνπιίνπ Ρνπσλπκηψλ, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηζηνξία, κπζνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Θα ήζεια λα 

ξσηήζσ, ην Ππκβνχιην ηψξα ησλ Ρνπσλπκηψλ έρεη ιάβεη γλψζε; Δηζη; Ινηπφλ, 

δεχηεξν .. Λαη, κηζφ ιεπηφ. Γηα λα έρνπκε έηζη θαη κηα ηζηνξηθή αιήζεηα, βέβαηα 

κπνξεί ην Ακθηαξάεην λα έρεη ηελ πεξηζζφηεξε, έηζη, κεγαιχηεξε ζέζε γηα ηνλ 

Γήκν ηνπ Υξσπνχ, αιιά αο ηνλίζνπκε ιίγν φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια 
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ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, φπσο είλαη νη Αθίδλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

Αθηδλν θαη νη Αθίδλεο, φπσο μέξνπκε, ήηαλ κηα, αλ ην μέξνπκε, αιιά εγψ ηέινο 

παλησλ ζεσξψ φηη πξέπεη λα αθνπζηεί θαη θάηη γηα ηηο Αθίδλεο, είλαη κηα απφ ηηο 

12 αξραηφηεξεο απηφλνκεο πφιεηο ηεο Αηηηθήο, πνπ ίδξπζαλ ν Θέθξσπαο θαη ε 

νπνία είρε δηθφ ηεο βνπιεπηήξην, δηθηά ηεο πξπηαλία θαη κφλνλ φηαλ ππήξρε 

θνηλφο θίλδπλνο κε ηηο άιιεο πφιεηο ζπκβνπιεπφηαλ θαη ζπλέπξαηηε ππφ ηελ 

πξνεδξείαλ ησλ Βαζηιεσλ ηεο Αζήλαο.  

 Ξξψηνο ν Θεζέαο θαηήξγεζε ηηο ηδαίηεξεο εθείλεο .. Αλ ζέιεηε, έλα 

ιεπηφ, αλ ζέιεηε αθνχζηε ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ην Γήκν καο, γηαηί ν Γήκνο εθηείλεηαη θαη εθηφο ηνπ Υξσπνχ. Ξξσηνο ε 

Θεζέαο θαηήξγεζε ηηο ηδηαίηεξεο εθείλεο αξρέο θαη βνπιέο ησλ πφιεσλ θαη 

ππήγαγε φιε ηε ρσξα ζην βνπιεπηήξην θαη πξπηαλείν ηεο Αζήλαο. Θαηά ηνπο 

ρξφλνπο κεηά ηνλ Θιεζζέλε νη Αθίδλεο απνηεινχζαλ Γήκν ηεο Αηαληίδνο 

θπιήο θαη αξγφηεξα ηεο Ξηνιεκατδνο θαη ηέινο ηεο Αλδξηαλίδνο θπιήο. Πηηο 

Αθίδλεο, φπσο καξηπξεί ν Ζξφδνηνο θαη ν Ξαπζαλίαο, έθξπςε ν Θεζεάο ηελ 

Διέλε πνπ άξπαμε, αιιά ν Γέθεινο, επψλπκνο ήξσαο ηεο γεηηνληθήο ζηηο 

Αθίδλεο Γεθέιεηαο απεθάιπςε ζηνπο Γηφζθνπξνπο ην θξπζθχγεην ηεο αδειθήο 

ησλ απφ ηνλ νπνίνλ ηελ παξέιαβαλ θαη ηελ επέζηξεςαλ ζηελ Ππάξηε. Ζ ζέζε 

ησλ Αθηδλψλ είλαη επ' αθξηβψο γλσζηή απφ ηελ πξντζηνξηθή αθξφπνιε πνπ 

βξέζεθε ζην χςσκα Θνηξψλε κεηάμπ ησλ ζεκεξηλψλ Αθηδλψλ θαη ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ. Απφ ηηο Αθίδλεο θαηαγφηαλ ν πνιέκαξρνο Θαιιίκαρνο ν νπνίνο 

δηέηειεζε κέινο ηνπ πνιεκηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ ζηξαηεγψλ, πνπ θάζε κέξα 

δηαδερφηαλε ν έλαο ηνλ άιινλ ζηελ αλψηαηε εγεζία ηνπ ζηξαηνχ, επηθεηκέλεο 

ηεο κάρεο ηνπ Καξαζψλα. Ν επηθφο πνηεηήο Ρπξηέσο, ν νπνίνο αλεδήρζε 

ζσηήξαο ηεο Ππάξηεο, αθνχ κε ηηο πεξίθεκεο ειεγείεο ηνπ αλχςσζε ην 

θξφληκα ησλ Ππαξηηαηψλ νη νπνίνη θαηά ηε ζηάζε ησλ εηιψησλ θαηέζηειαλ θαη 

ηνπο Κεζζελίνπο λίθεζαλ, θαζψο θαη πνιινί άιινη επηθαλείο. Λνκίδσ φηη είλαη 

δίθαην λα αθνπζηεί φρη κφλνλ ην Ακθηαξάεην ην νπνίν κπνξεί λα είλαη πην 
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γλσζηφ απφ ηα άιια, αιιά ε πεξηνρή καο δηαζέηεη θαη άιινπο ηζηνξηθνχο 

ρψξνπο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θαη άιια Γεισηηθά Πήκαηα. Ινηπφλ .. Θα έρνπκε θαη άιια 

Γεισηηθά Πήκαηα ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν, ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε. Ινηπφλ .. 

ΛΗΘΝΙΑΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ληθνιάνπ, κηα θαη δήηεζε ην ιφγν. πεχζπλνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, δελ έρεηε γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΗΘΝΙΑΝ: Παο παξαρσξψ εγψ θ.Θηνχζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρσ δείμεη φηη έρσ θαηη πξνζσπηθφ θαη δελ θαηαγξάθσ; Δρσ 

δψζεη ηέηνηα δηθαηψκαηα; Θέισ λα ελεκεξψζσ φηη ην κάηη κνπ, λα ζαο ην πσ 

επζέσο, ην κάηη κνπ πέθηεη πξψηα ζηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ θαη κεηά 

ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη είδαηε έλαλ έλαλ άξρηζα λα θνηηάσ θαη κεηά 

πήξα ηε ζπκπνιίηεπζε. Ρψξα, δε λνκίδσ λα ζεθψζαηε ην ρέξη ζαο θαη λα κελ 

θαηαγξαθήθαηε. Δληάμεη θ.Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν σο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. 

Διπίδσ λα είζηε ζχληνκνο. Γέρνκαη φηη δε ζαο είδα. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θα πξνζπαζήζσ πάληα λα είκαη ζχληνκνο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θίιε Γηψξγν, ζα έρεηο ακέζσο κεηά ην ιφγν.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα ζαο πσ φηη παξφιν πνπ ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κε ιέεη παξάλνκν, ζα είκαη θαη ζ' απηφ ην ζεκείν, εληφο 

εηζαγσγηθψλ, "παξάλνκνο". Θέισ λα ζαο πσ φηη ράξεθα πνπ είκαη Γεκνηηθφο 
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Πχκβνπινο θαη είλαη απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ραίξνκαη πνπ άθνπζα απηή ηελ 

εηζήγεζε θαη δελ θάλσ θαλέλα θνκπιηκέλην ζηνλ ζπληνπίηε κνπ, ηνλ 

θ.Γηακαξέιν. Θέισ φκσο λα ζαο πσ ην εμήο, ράξεθα γηαηί επηηέινπο αθνχζακε 

κηα πάξα πνιχ θαιή εηζεγεζε θαη επίζεο, ζέισ λα ζαο πσ ην ιφγν πνπ ζα είκαη 

παξάλνκνο. Ρν δήισζα θαη πξηλ φηη δε ζα είκαη αληηθεηκεληθφο θαη εδψ πξέπεη 

θαη νη 41 λα είκαζηε αληηθεηκεληθνί. Δίκαη ππνθεηκεληθφο, ζα ςεθίζσ φ,ηη ζα πεη 

ν θ.Γηακαξέινο, ζέισ λα ζαο πσ φηη ν θ.Γηακαξέινο ζα δψζεη πνιχ ζεκαληηθά 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπραξηζηψ Γήκαξρε πνπ ζε πξφιαβα. Ινηπφλ, ζα δψζεη πνιχ 

ζεκαληηθά θαη έρσ λα πξνζζέζσ ζ' απηφ πνπ είπε, θάηη, ε Ησάλλα. Νρη, δε ζα 

είλαη αθηινθεξδψο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο. Νη θαιιηηέρλεο απιψο δε ζα είλαη 

ρξεκαηηθφ πνζφ. Νη θαιιηηέρλεο δελ πιεξψλνληαη κε ιεθηά. Θα 

πξνζπαζήζνπκε, έρσ δηάθνξεο ηδέεο, κπνξεί λα έρνπλ θαη άιινη ζπλάδειθνη 

θάπνηεο ηδέεο, λα ηνπο δψζνπκε ηηκή, λα ηνπο δψζνπκε, είπε, κηα βξάβεπζε, 

θάηη, λα ηνπο θάλνπκε, αλ δελ είλαη δεκφηεο, επίηεκνπο δεκφηεο. Αξα, είλαη λα 

ηνπο δψζνπκε θάηη, φρη ρξήκαηα. Αξα, ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ζα γίλεη θαη ε 

πξφηαζε απφ ην δηθφ καο ζπλδπαζκφ, αλ πξνιάβνπκε, αλ δειαδε δελ ην 

ςεθίζεηε ζήκεξα, φηη απηφ είλαη θαη ηέξκα, ηειεησηηθά, εκείο πηζηεχνπκε νηη 

πξέπεη λα πάκε ζε έλαλ δηαγσληζκφ, φπνηνο ζέιεη λα αζρνιεζεί θαη λα έρεη κηα 

ακνηβή φρη ρξεκάησλ απηή ε ακνηβή. Δπίζεο ζέισ λα πσ γηαηί αθνχζηεθε θαη 

απηφ, φηη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ςεθίζακε ην site δελ ςεθίζακε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηέηνην ζα θάλεη ηα γξαθηζηηθά. Θάπνηνο πξέπεη λα ηα θάλεη. Ξνιχ 

θαιά θάλεηε θαη ηα θάλεηε δσξεάλ, απηφ είλαη θαιφ. Απηφ είλαη κηα πξφηαζε. 

Αο δνχκε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θφζκνπ θαη αο απνθαζίζνπκε. Αλ ζέιεηε, 

βέβαηα ιείπεη .. Α, κφιηο κπήθε ν θίινο κνπ ν Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο, λα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  101 

αληηκεησπίζνπκε ην πξάγκα δεκνθξαηηθά, λα δνχκε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θφζκνπ. 

Απηφ είλαη δεκνθξαηία. Νρη ηη ιέκε εκείο. Ν,ηη πεη ν θφζκνο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θχξηε Ληθνιάνπ. 

ΛΗΘΝΙΑΝ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Αγαπεηά κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ, ζαο 

ζπγραίξσ γηα ηελ νκφθσλε επηινγή ζαο γηα ην ζέκα πνπ ζα έρεη ην Πήκα ηνπ 

Γήκνπ καο θαη ζέισ λα πξνζζέζσ βησκαηηθά πηα, γηαηί φινη δηαβάδνπκε θαη 

καζαίλνπκε ζηε δσή καο ή ζπνπδάδνπκε, αιιά εγψ θαη βησκαηηθά είκαη ζην 

Ακθηάξεην θαη έρσ κηα ηδηαίηεξε αληίιεςε γηα ην ρσξν. Θαη ζέισ λα πσ κηα 

θνπβέληα, έηζη απιά, φηη ην Ακθηάξεην θαη ν Υξσπφο είλαη αθξηβψο φπσο ε 

θφηα θαη ην αβγφ. Δάλ δελ ππήξρε ην Ακθηάξεην, δε ζα ππήξρε θαη ν Αξραίνο 

Υξσπφο ζαλ νληφηεηα πφιε - θξαηνο. Θαη κηα αθφκα παξέλζεζε είλαη φηη ηα 

φξηα ηνπ αξραίνπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ δηαθέξνπλε θαηά 2% απφ ην ζεκεξηλφ, 

δειαδή 98% ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη, ηνπ ηφπνπ πνπ θαηαιακβαλεη 

ζήκεξα ν Υξσπφο, ν λένο Γήκνο, είλαη ηα φξηα ηνπ αξραίνπ Γήκνπ. Παο 

επραξηζηψ θαη ζαο ζπγραίξσ πάιη γηα ηελ νκφθσλε απφθαζε ζαο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα πνπ ζα έρεη ην Πήκα ηνπ Γήκνπ καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εκείο επραξηζηνχκε θ.Ληθνιάνπ. Ν θ.Γήκαξρνο έρεη ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θιείζνπκε ην ζέκα. Ρν αθήζακε ην ζέκα ραιαξά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, ε θα Καξγέηα, κηα γπλαίθα εδψ πέξα λα κηιήζεη, λαη, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Καξγέηα.  

ΚΑΟΓΔΡΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη, θ.Γηακαξέιν, 

επραξηζηψ θαη εγψ. Ξξαγκαηηθά ε νκηιία ζαο ήηαλε μερσξηζηή, κφλν απην ζα 

πσ ηίπνηε άιιν. Θα ήζεια βέβαηα εδψ πξηλ θιείζεη ν Γήκαξρνο, έηζη, λα πσ 
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δχν πξαγκαηάθηα. Θαη' αξρήλ φηη είλαη γεγνλφο φηη ν πνιηηηζκφο καο ελψλεη. 

Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα έρνπκε δηαθσλίεο, νχηε εζείο, νχηε εκείο, νχηε 

θαλέλαο. Κπνξεί ν ινγφηππνο ηνπ Γήκνπ καο λα γίλεη ην έλαπζκα γηα λα 

θαλνπκε πνιιά πνιηηηζηηθά δξψκελα πνπ λα έρνπλ βάζε ηνλ Ακθηάξαν, ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Ακθηαξάεηνπ. Δρσ..  Βέβαηα φζνλ αθνξά ην ινγφηππν 

ηνπ Γήκνπ, έρσ θάπνηεο ελζηάζεηο πνπ έρεη λα θάλεη θαη' αξρήλ κε ην Πήκα ην 

νπνίν βάδεηε. Λα πσ θαη' αξρήλ φηη απηφ εδψ, ην αλαζεκαηηθν αλάγιπθν ην 

νπνίν θαίλεηαη ζηνπ Ξεηξάθνπ ην βηβιίν, είλαη ην αλαζεκαηηθφ αλάγιπθν, ν 

ινγφηππνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ρεηξνπξγηθή εηαηξεία εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 100 

ρξφληα, απηφ εδψ, θνκκαηη ηνπ νπνίνπ, θνκκάηη ηνπ νπνίνπ έρεη πάξεη ν Γήκνο, 

απηφ πνπ ζέιεηε λα βάιεηε δειαδή, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην Γήκν καο. 

Δπίζεο λα βάισ θάπνηα εξσηεκαηηθά. Λαη κελ ν Ξεηξάθνο ζην βηβιίν ηνπ 

αλαθέξεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο, απηφο εδψ, πνπ γηαηξεχεη, είλαη ν Ακθηάξανο, 

σζηφζν ζην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν επεηδή πνιιάθηο φηαλ ζειήζακε λα θάλνπκε 

δσξάθηα θαη ζηνλ Αξρηεπίζθνπν, ζηηο εθδειψζεηο γηα ηα 500 ρξφληα ηνπ 

Αγ.Ρηκνζένπ είρακε αληίγξαθν, απηφ ην αληίγξαθν δψζακε ζηνλ Αξρηεπίζθνπ, 

ε Αξραηνινγηθή πεξεζία ινηπφλ ζηελ Αζήλα, ζηελ ηακπιέηα πνπ δίλεη ζηνπο 

επηζήκνπο αλαθέξεη φηη απηφο εδψ είλαη ν Αζθιεπηφο θαη φρη φπσο αλαθέξεη ν 

Ξεηξάθνο ζην βηβιίν ηνπ ν Ακθηάξανο.  

 Δδψ ζα πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πξνζεθηηθνί. Ινηπφλ, εγψ βάδσ θάπνηα 

εξσηεκαηηθά θαη λα πσ φηη ε θα Βαξλάβα έρεη απφιπην δίθην φζνλ αθνξά ηελ 

Δπηηξνπή Ρνπσλπκηψλ. πάξρεη εηδηθή Δπηηξνπή Ρνπσλπκηψλ πνπ απνθαζίδεη 

γηα ην αλ ην Πήκα απηφ, απηφ πνπ εκείο ιέκε, είλαη απηφ ην θαηάιιειν. Απηά 

ήζεια λα πσ. Παο είπε θαη ν αξρεγφο κνπ φηη έρνπκε κηα πξφηαζε. Αλ ζέιεηε 

λα ην θαζπζηεξήζεηε θαη λα πεξηκέλεηε θαη ηε δηθή καο πξφηαζε, πνιχ 

επραξίζησο λα ζαο ηε δψζνπκε. Δίλαη ζηα .. Πε δχν, ηξεηο κέξεο ζα ηελ έρνπκε 

ζηα ρέξηα καο.  
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 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Καξγέηα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα παξέκβσ ζ' απηά πνπ αλέθεξε ε θα 

Καξγέηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θπξία Καξγέηα, επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Λα είζηε θαια θ.Γηακαξέιν. Ρν ιηγφηεξν πνπ κπνξνχζα λα πσ 

ήηαλ απηφ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη πνιχ ζεκαληηθά ήηαλ απηά πνπ παξαηεξήζαηε. Γείρλεη, 

απηφ πνπ είπαηε, φηη ην Αξραηνινγηθφ, ε Αξραηνινγηθή, ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ κάιινλ, δίλεη γη' απηή ηελ αλαζεκαηηθή παξάζηαζε φηη ν Αξρίλνο 

αθηεξψλεη απηφ ην έξγν ζηνλ Αζθιεπηφ. Απηφ δείρλεη ηελ αζρεηνζχλε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ, δηφηη θαη κφλε ε πιάθα 

δε ιέεη φηη ν Αξρίλνο ην αθηεξψλεη ζηνλ Αζθιεπηφ. Ακθηαξάση αλέζεθελ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ακθηαξάση, λαη. Ρν πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ έρεη άγξηα 

κεζάλπρηα. Λαη, ζαο ιέσ φηη έρεη άγξηα κεζάλπρηα. Δζείο θαιά ην ζέηεηε αιιά 

ιέσ, έρεη άγξηα κεζάλπρηα θαη είλαη έλα πνιχ θαιφ ζέκα, λα μεκπξνζηηάζνπκε 

ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ πνπ έρεη παξαβιέςεη ηειείσο θαη έρεη ππνηηκήζεη ην 

Ακθηαξάεην θαη έρεη δηαζηξεβιψζεη ηελ αιήζεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπε ε Ιέλα ε Καξγέηα φηη ν πνιηηηζκφο καο ελψλεη. Δγψ ιέσ φηη 

θαη ν Γηακαξέινο καο ελψλεη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη γεληθφηεξα ε 

πξνζπάζεηα ηνπ είλαη λα ελψλεη. Σξένο καο φκσο, ηδηαίηεξα ηεο ζπκπνιίηεπζεο 

είλαη λα πξνζπαζεί λα ελψλεη θαη απηή ηνλ θφζκν θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 
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Θαηά 100% ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απ' φηη θαηάιαβα, εγθξίλεη ηε θηινζνθία 

ηνπ κειινληηθνχ Πήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Δπεηδή ζα ήζεια πξψηνλ ην 

Πήκα απηφ λα κείλεη δηαρξνληθά θαη αλ έρεη ηε ζπλαίλεζε φισλ καο λνκίδσ 

ζήκεξα ή αχξην ζα έρεη θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα, επεηδή φκσο ην αηζζεηηθφ 

κέξνο ηνπ θάζε Πήκαηνο δελ έρεη ηέινο, αλ αξέζεη ην ιαραλί ή ην πξάζηλν ην 

βαζχ, αλ ην κπιε απφ θάησ έρεη θχκαηα ή δελ έρεη θχκαηα, εάλ ζπκβνιίδεη ην 

"σ" ή θάπνην άιιν γξάκκα, επεηδή νπδέπνηε θαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ ζα 

βάινπκε πνπ ζα δηνξζψζεη, θάπνηνη απφ καο λα είζηε ζίγνπξνη, δε ζα καο 

αξέζεη, γηαηί εγψ πνηέ δελ κπνξψ λα βξσ κε άιινπο δχν φζνλ αθνξά ην 

αξρηηεθηνληθν ή αηζζεηηθφ κέξνο θάπνηαο θηγνχξαο ή θάπνηαο πξφηαζεο 

αξρηηεθηνληθήο ζε έλα καγαδί, ζε έλα δξφκν. Ρν αηζζεηηθφ κέξνο είλαη 

ππνθεηκεληθφ ηνπ θαζελφο θαη δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

πνηέ, κα πνηέ δε ζα κπνξέζεη θαη είλαη γεγνλφο, ζην αηζζεηηθφ κέξνο θάπνηαο 

θηγνχξαο ή Πήκαηνο ή ινγνηχπνπ. Απηφ ην πξάγκα φκσο ζα ρξεηαζηεί λα 

θάλνπκε παξαρσξήζεηο. Δάλ ν εηζεγεηήο, ν Γηακαξέινο, ν νπνίνο έρεη πάζνο 

θαη ηεξάζηηα αγάπε ζην ζέκα απηφ έθαλε ηελ πξφηαζε λα δερηνχκε αιιαγέο κε 

θπξίαξρν ζηνηρείν ηνλ Ακθηάξεην, ηνλ Ακθηαξάεην, απηφ δελ κπνξψ εγψ λα ην 

αιιάμσ. Δίλαη ν εηζεγήηεο καο, έρεη αλαιάβεη ην ζέκα, ζα πξνηείλσ θάπνηα 

άηνκα κηαο Δπηηξνπήο θαη πνιχ ζχληνκα, ζε 10 κέξεο, λα καο θέξεηε ηελ 

πξφηαζε ζαο ηελ ηειηθή, νξηζηηθή πξφηαζε γηα λα ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην νκνθσλα. Γελ κπνξψ φκσο λα πσ φηη απηή ε δηαθσλία θαη απηά ηα 

πνιιά πνπ ειέρζεζαλ, νξηζκέλα απ' απηά, δελ κπαίλσ επί ηεο δηαδηθαζίαο, 

είραλε θαη δπζηπρψο είραλε θαη δφζε αληηπνιίηεπζεο.  

 Πήκεξα εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο, ζήκεξα εγθξίζεθε ν 

πξνυπνινγηζκφο. 2.500 θσδηθνί. Θάπνηνη βξήθαλε θάπνηα ιάζε, φκσο ν 

πξνυπνινγηζκφο πέξαζε. Γελ ηνλ ςεθίζαλε, δελ ςεθίζαλε ηνπο 2.497 

θσδηθνχο θαη γηα 3 θσδηθνχο θαηαδηθάζαλε έλαλ πξνυπνινγηζκφ θαη εδψ, γηα 

κηα αηζζεηηθή δηαθνξά, κπνξεί λα δηαθσλνχκε, εάλ φκσο, εθφζνλ ζήκεξα ν 
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εηζεγεηήο κνπ, ν άλζξσπνο πνπ ζέβνκαη, ν άλζξσπνο πνπ ζα ηνλ πξνηείλσ 

ζηελ πνξεία θαη δεκφζηα θαη κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηνλ 

ζπλδπαζκφ κνπ θαη ζην Γήκν, λα είλαη ν επηθεθαιήο ησλ εθδειψζεσλ φζνλ 

αθνξά ην φλνκα θαη ηελ αξραηφηεηα Ακθηάξεηνο, θαη απηφο ζα ιέγεηαη Γηψξγνο 

Γηακαξέινο, ζα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία φισλ ησλ θηλήζεσλ γηα ην ζέκα 

απηφ. Ξνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, πξνηάζεηο. Θα είλαη ν επηθεθαιήο φισλ ησλ 

Δπηηξνπσλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ Ακθηαξάεηνπ, γηαηί πξαγκαηηθά απφ πξηλ ηηο 

εθινγέο έρεη δείμεη ηε κέγηζηε ηνπ αγάπε. Θέισ λα ην απνδερηείο Γηψξγν απηφ. 

Δίηε ην ζέιεηο, είηε δελ ην ζέιεηο, ζα ζνπ ην επηβάιινπκε λα είζαη θνληά ζηελ 

Δπηηξνπή απηή. Ινηπφλ, ςεθίδσ επνκέλσο θαη πξνηείλσ, πξνζέρηε, είλαη ηα 

άηνκα δηαιεγκέλα, Γηακαξέινο, πξνηείλσ γηα λα κπνχλε ζηελ Δπηηξνπή λα καο 

θέξνπλε ηελ ηειηθή πξφηαζε, Γηακαξέιν Γηψξγν, πξνηείλσ βέβαηα λα είλαη, 

έρσ ηξεηο απφ ηελ ζπκπνιίηεπζε, ηνλ Γηακαξέιν ηνλ Γηψξγν, ηνλ Γξακκέλν θαη 

ηνλ Ζιηάζθν, πνπ θαλήθαλε φηη μέξνπλε πην πνιχ ηζηνξία απφ ηνπο άιινπο 

καο, ηνλ Ρζάθσλα ηνλ Αλδξέα, ηε Ιέλα ηε Καξγέηα θαη ηνλ Ληθνιάνπ ην 

Γηψξγν πνπ είλαη πνιίηεο, πνπ είλαη ρξφληα ζηνλ Ακθηάξεην θαη έρεη δψζεη ηε 

δσή ηνπ γηα ηνλ Ακθηάξεην θαη ην ρψξν Ακθηαξείνπ. Ρελ εμακειή νκάδα απηή 

πξνηείλσ λα καο θέξεη, λνκίδσ δηαθξίζεθαλ εδψ γηα ηηο ηζηνξηθέο ηνπο γλψζεηο 

θαη πξνηείλσ απηνχο γηα λα καο θέξνπλ ην Πήκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πεηξάδεη, εγψ είδα .. Αο κπεη έλαο άιινο. Νπνηνο ζέιεη ηφηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Κπνξψ λα πσ θ.Γήκαξρε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ πξφηαζε πνπ έγηλε, ε πξφηαζε πνπ έγηλε απφ ηνλ 

θ.Γηακαξέιν ήηαλε λα γίλεη έλαο δηαγσληζκφο απφ θαιιηηέρλεο θαη απφ ηνπο 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

106 

δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ. Αξα, δε ζα θηινηερλήζεη ε Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή ζα 

δηνξγαλψζεη ην δηαγσληζκφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε θπξίαξρν ζηνηρείν απηφ ην ζεκεξηλφ Πήκα θαη ην Ακθηάξεην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ αθξηβψο, απηφ αθξηβψο ζα θάλεη ε Δπηηξνπή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπσο είπε ν Γηακαξέινο, έηζη;  

.......: Ν θ.Γέδεο λα είλαη ζηε ζέζε ηνπ θ.Ρζάθσλα.  

.......: Κπνξψ λα πάξσ κέξνο ζηελ Δπηηξνπή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηε θηινζνθία πνπ ηνπνζεηεζήθακε 

ζήκεξα, έηζη; Απην δεζκεχηεθε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε Δπηηξνπή.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, ηελ πξφηαζε ζνπ επαλέιαβε ηελ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, ζπκθσλείηε λα κπεη ε θα Βαξλάβα ζηε 

ζέζε ηνπ θ.Ρζάθσλα πνπ επηκέλεη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα κπεη θαη ν θ.Γέδεο θαη ε θα Βαξλάβα. Γελ θαηάιαβα γηαηί 

λα έρεη 6. Λα κπνχλε θαη νη 2. Γελ θαηάιαβα γηαηί. Θαη φπνηνο άιινο ζέιεη λα 

ζπκκεηέρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, ην ζέκα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, ην ηφληζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε γίλεηαη θ.Αξκπξηψηε λα κελ θάλνπκε Πήκα. Γηα φλνκα ηνπ 

Θενχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν εηζεγεηήο, ν εηζεγήηεο ην πξφηεηλε, δελ κπνξνπζα εγψ .. Ν 

εηζεγεηήο ην πξφηεηλε.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λα πσ θαη εγψ δπφ ιφγηα;  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη δπλαηφλ θ.Αξκπξηψηε. Γε ζα θηηάμνπκε ζήκα; Ν 

θ.Γηακαξέινο ζέιεη λα πεη θάηη. Νξίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θ.Γήκαξρν γηα ηελ πνιχ ζσζηή 

ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε ζε φηη αθνξά ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ Ακθηαξάεηνπ. 

Ρψξα, γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλεηε θ.Γήκαξρε, δελ μέξσ, κπνξεί λα ππάξρνπλε 

θαη άιινη θαηαιιειφηεξνη. Γε ζέισ λα κνλνπσιήζσ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ ην μέξσ, δελ ην μέξσ. Δπραξηζηψ πνιχ. Ξάλησο, εθείλν 

πνπ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία είλαη απηφ πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ, φηη απηφ ην 

Πήκα δελ πξέπεη λα βηαζηνχκε λα ην θηηάμνπκε. Ξξέπεη λα πεξάζεη απφ 

εηδηθνχο, λα εθηηκεζεί φιε ε εηθαζηηθή ηνπ, έηζη, πιεπξά θαη λα έξζεη ηειηθψο 

ζην Ππκβνχιην κε ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνηείλαηε. Αο πάκε θαη 1 κήλα 

παξαπίζσ. Αξθεί, γηαηί απηφ είλαη έλα Πήκα δηαρξνληθφ, έλα Πήκα πνπ ζα 

εθπξνζσπεί ηνλ Υξσπφ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Πήκα, ην Πήκα θαζπζηεξεί πνιιά πξάγκαηα ζην Γήκν. Δηζη; 

Θαιφ είλαη λα γίλεη ιίγν ζχληνκα. Ξξέπεη λα έρνπκε Πήκα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λα ην θάλνπκε ζε 15 κέξεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή, έρνπκε κείλεη πίζσ ζην Πήκα. Δρνπκε κείλεη ζηηο 

ηακπέιεο, γξάθεη Γήκνο Υξσπίσλ εδψ, γξάθεη παληνχ, έρνπκε κείλεη πίζσ. 

Ξξέπεη ζε θάζε ηακπέια λα βάινπκε ην Πήκα καο, πξέπεη λα γίλεη ζε θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ρν ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηζη, έηζη.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λνκίδσ φηη ν θ.Γηακαξέινο, έηζη;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα ηα ζπλνςίζσ εγψ ηα πξάγκαηα ζην ηέινο. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ, ζπλππνγξάθεη φηη θάλακε γφληκε 

αληηπνιίηεπζε, λνκίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΓΔΓΔΠ: Αξα, δελ είκαζηε έηνηκνη ζήκεξα, απφςε δειαδή, λα ςεθίζνπκε απηφ 

ην πξάγκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κήπσο βξίζθεζηε ζε άιιε αίζνπζα θ.Γέδε;  

ΓΔΓΔΠ: Νρη, εδψ είκαη, εδψ είκαη. Δίκαη εδψ θαη ην έρεηε θαηαιάβεη θαια 

απφςε φινη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Λνκίδσ φηη έγηλε θαηαλνεηφ ηη πξφθεηηαη λα γίλεη. Ρν Πψκα 

δέρεηαη ηελ εηζήγεζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξείηε καο θ.Ξξφεδξε ηη ζα γίλεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπζηαζεί .. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, γηα λα θαηαιάβσ ζαλ αλαθεθαιαίσζε γηαηί 

είκαζηε 2 ψξεο εδψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο. 

.......: Γειαδή φιε ε Διιάδα θαη ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ ιέεη φηη απηφο είλαη ν 

Αζθιεπηφο θαη εκείο ζα ηνλ βαθηίζνπκε Ακθηάξαν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ θαιχθηεθε θαη ην ζέκα απηφ.  

.......: Ρη ζα πνχκε κεηά; Ππγλψκε, ιάζνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ζα πνχκε κεηά; Ρη ζα πνχκε κεηά; Ρελ ηζηνξηθή αιήζεηα. 

.......: Ζ νπνία πνηα είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηη είλαη ν Ακθηάξανο θαη φρη ν Αζθιεπηφο.  

.......: Ξνηνο ζα ην πεη; 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Πψκα εγθξίλεη ηελ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα 

αλαιάβεη θαη ηελ νκάδα θαιιηηερλψλ γηα ηελ ηειηθή πξφηαζε. Ρα νλφκαηα λα 

ηα μαλαλαθέξνπκε; Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηακαξέινο, Γξακκέλνο, Ζιηάζθνο, Βαξλάβα, Ιέλα Καξγέηα, 

Ληθνιάνπ Γεψξγηνο θαη Γέδεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ν Βαζηιάθνο θαη ν Βαζηιάθνο. Φαγψζεθε, λαη, θαη ν 

Βαζηιάθνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο απηήο; Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο απηήο ζα είλαη λα θάλεη ηνλ 

δηαγσληζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Ρνλ δηαγσληζκφ γηα λα ζπζηαζεί ε νκάδα θαιιηηερλψλ 

πνπ ζα θηινηερλήζεη ην Πήκα γηα ηελ ηειηθή πξφηαζε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ζα έξζεη ε πξφηαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θαη ζα έξζεη. Γελ κπνξεί λα κείλεη έηζη. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ν θάζε θαιιηηέρλεο ζα δψζεη ηε δηθή ηνπ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Θα ήζεια, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο αληί γηα 

ην 2ν ζέκα λα ζπδεηεζεί ην 5ν ζέκα πνπ είλαη ζηελ πξφζθιεζε, ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο εδψ ηεο θαο Πησξατηε Διέλεο πνπ είλαη Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ξαηδηθνχ Πηαζκνπ ηνπ Γήκνπ Απιψλα .. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, 4 + 5, θαη ην 4 θαη ην 5. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην 4 θαη ην 5. 

.......: Γηαηί είλαη εδψ πέξα θαη ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, θαζπζηεξεί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Λαη, ην 4 + ην 5, θαη ηα δχν καδί, ηα ζπδεηάκε γηα λα θχγνπλ νη 

άλζξσπνη, λα κελ πεξηκέλνπλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο μεθηλήζνπκε απφ ην 5. 

.......: Ρν ίδην πξάγκα είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη;  

(αξ. απνθ. 74/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. "Γεκνηηθόο Ξαηδηθόο 

Πηαζκόο Γήκνπ Απιώλα". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 5. Λα δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε ε θα Καλαβέιε θαη ηα επηπιένλ 

δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία ζα ηα δψζεη ε θα Πηνπξατηε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, 

εζπρία ζαο παξαθαιψ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ιίγε εζπρία. Ρν Γ.Π. ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνηηθφο 

Ξαηδηθφο Πηαζκφο Γήκνπ Απιψλα καο απέζηεηιε ηελ ππ' αξηζκ. 1/2010 

απφθαζε πεξί έγθξηζεο απνινγηζηηθσλ ζηνηρείσλ, νηθνλνκ. έηνπο 2010 ε νπνία 

ελέθξηλε νκφθσλα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρα απνινγηζηηθά ζηνηρεία έρνπλ 

σο εμήο: Δζνδα ηαθηηθά 188.694,73. Δθηαθηα 48.482,88 επξψ. Σξεκαηηθφ 
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ππφινηπν 59.824,71. Πχλνιν 297.002,32 επξψ. Δμνδα 246.650,05 επξψ. 

Απνζεκαηηθφ 50.352,27. Ρν ζχλνιν 297.000,32. Απηφ είλαη ν απνινγηζκφο 

ζπλνπηηθά. Ρνλ έρεη εγθξίλεη νκφθσλα ην Γ.Π. Ζ θα Πηνπξατηε πνπ είλαη εδψ 

αλ ζέιεη λα ζαο δψζεη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έρεη θαλείο αληίξξεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο; Νξίζηε 

θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια είλαη είλαη εδψ ε θα Πηνπξατηε, αλ ζέιεη λα 

κηιήζεη, λα πάξεη ην ιφγν. Γεχηεξνλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξεξίκελε, πεξηκέλεηε, πεξηκέλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Ιίηζα. Γηαηί ζεθψλεζηε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ζαλ ζέκα 4ν .. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α, ζπγλψκε, κε ζπγρσξείηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ζαλ ζέκα 5ν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σάλσ θαη ηελ αίζνπζα ηνπ Ππκβνπιίνπ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παλ ζέκα 4ν θαη ζαλ ζέκα 5ν, καο θέξλεηε Αλαθεθαιαησηηθνχο 

Ξίλαθεο κε 3 αξηζκνχο θαη καο ιέηε, ςεθηζηε. Ρη λα ςεθίζνπκε θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είκαη εηδηθφο λα ζαο απαληήζσ. Γη' απηφ είλαη ε θα Πηνπξατηε 

εδψ πέξα ε νπνία έρεη πάξεη θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε. Αλ ζέιεηε θάηη λα ηελ 

ξσηήζεηε, ξσηήζηε ηελ. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα νινθιεξψζσ, λα νινθιεξψζσ θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζπλέηαμα εγψ ηνλ Ξίλαθα απηφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ ηίζεηαη ζέκα .. Ρα ζηνηρεία ηα νπνία καο θέξλεηε, πσο ζα 

γλσξίδνπκε, ηη είλαη έζνδα, ηη είλαη έμνδα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο θαη ηα εγθξίλεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε, θαζίζηε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη λα ελεκεξσζείηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο. Νηαλ ππάξρεη έλα ζέκα θ.Βέιην θαη δηνξζψζηε 

κε .. Βεβαίσο θαη ζπκθσλψ. Νηαλ ππαξρεη ινηπνλ έλα ζέκα θαη έξρεηαη .. Θχξηε 

Ληθνιάνπ, κπνξψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Θχξηε Σαζηψηε νινθιεξψζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νχηε ηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη ακθηζβεηνχκε. Νηαλ ινηπφλ 

έξρεηαη ην Ξξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη καο θέξλεη απηή ηελ 

εηζήγεζε, δελ κπνξνχκε εκείο λα ηελ ςεθίζνπκε. Τεθίδνπκε ιεπθφ ζ' απηφ 

γηαηί απηφ δελ είλαη εηζήγεζε θαη δελ πεξηγξάθεη ηίπνηα .. απφ ηνπο αξηζκνχο 

έζνδα θαη έμνδα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

Ππγλψκε, θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ.   
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε, ε θα Πηνπξατηε ζέιεη λα καο πεη θάπνηα πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη γηα ην 5ν ζέκα; Ρειείσζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε.  

ΠΡΝΟΑΗΡΖ: Ινηπφλ, φπσο ζαο είπε ε εηζεγήηξηα πξηλ ήηαλ νκφθσλε ε 

απφθαζε. Υο πξνο ηηο επηθπιάμεηο θάπνησλ Ππκβνχισλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

ππαξρνπλ, ν απνινγηζηηθφο πίλαθαο είλαη 18 ζει. βέβαηα, πνπ αλαθέξεη 

αλαιπηηθά φια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Θα ζαο πσ κε ιίγα ιφγηα φηη παξφιε ηε 

κείσζε ησλ εζφδσλ γηα ην 2010 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη ΘΑΞ 

κεηψζεθαλ γχξσ ζηηο 50.000. Θαηαθέξακε ηειεηψλνληαο ην 2010 θαη 

θαιχπηνληαο φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ λα έρνπκε έλα ρξεκαηηθφ 

ππφινηπν ην νπνίν ζα παξαδψζνπκε, ζε εηζαγσγηθά, σο "πξνίθα" ζην λέν 

Λνκηθφ Ξξφζσπν ην νπνίν είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 50.352 επξψ θαη έρνληαο 

ηαπηφρξνλα, φπσο ζα βιέπαηε αλ είραηε κπξνζηά ζαο ηνπο Απνινγηζηηθνχο 

Ξίλαθεο εμνθιήζεη φιεο ηηο ππνρξέσζεηο ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ, ζα δείηε φηη 

δελ ππάξρεη νχηε έλα αλεμφθιεην ηηκνιφγην, νχηε κηα αλεμφθιεηε ππνρξέσζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ή παξειζφλησλ εηψλ φζνλ αθνξά ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηνπ 

Γήκνπ Απιψλα.. ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ. παξρεη βέβαηα, ζα δείηε, αλ βιέπαηε 

ηνλ Ξίλαθα πξνυπνινγηζκέλα ζε δχν θσδηθνχο δχν ζρεηηθά κεγάια θνλδχιηα 

ηα νπνία είρακε πξνβιέςεη, δχν κηθξά έξγα λα θάλνπκε ζην ηέινο ηνπ 2010, 

απηά νκφθσλα ζε κηα ζχζθεςε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθάζηζε λα κελ 

πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε ηνπο, παξφηη είρακε ηα ρξήκαηα, δηφηη 

θαηαιαβαίλνληαο φηη κε ηε ζπλέλσζε θαη κε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κπνξεί 

λα ππήξρε πξφβιεκα γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, απνθαζίζακε λα 

θξαηήζνπκε ηα ρξήκαηα λα θαιπθζνχλ ζε ψξεο δχζθνιεο νη δηαδηθαζηηθέο, νη 
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κηζζνδνζίεο θαη ίζσο αξγφηεξα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ θαη γη' απηφ ζα ήζεια 

απ' απηφ ην βήκα, έρσ ελεκεξψζεη ήδε θαη ηελ Ξξφεδξν, απηνπο ηνπο δχν 

θσδηθνχο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θηγθιηδσκάησλ θαη λα γίλεη ειεθηξηθή ε 

πφξηα ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ, λα πξνρσξήζεη εθφζνλ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα 

λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ην βάιεη ζηνπο θσδηθνχο θαη λα γίλεη, κηα θαη 

πνπ εκείο απφ επαηζεζία πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο δελ ην θάλακε θαη δελ ..  

 Απηά ήζεια λα πσ θαη θαιή επηηπρία ζηνπο λένπο πνπ ζα αλαιάβνπλ 

αξγφηεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηνπξατηε, λα είζηε θαιά θαη επραξηζηνχκε 

ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηεζηε θαη ζέβεζηε ηα ρξήκαηα πνπ 

δηαρεηξηζηήθαηε. Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν πηζηεχσ λα ζπλερίζεη ζην ίδην ζθεπηηθφ 

κε ην δηθφ ζαο θαη ζα δεηήζεη βέβαηα θαη ηε δηθηά ζαο βνήζεηα γηαηί ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν κπνξεί λα είλαη θεληξηθφ Λνκηθφ Ξξφζσπν αιιά ζα έρεη θαη ζηελ 

Ξεξηθέξεηα δηάθνξνπο αλζξψπνπο ζαλ εζάο, πνπ ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο ην ίδην κε πξηλ θ.Ληθνιάνπ. 

(αξ. απνθ. 78/2011) 
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ΘΔΚΑ 5ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ξλεπκαηηθό Θέληξν Γήκνπ Απιώλα". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θα δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε ε 

θα Καλαβέιε θαη επηπιένλ ζηνηρεία, αλ δεηεζνχλ, ζα δνζνχλ απφ ηνλ 

θ.Ξαπαθσλζηαληίλνπ Ξαλαγηψηε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν, Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ηνπ Γήκνπ Απιψλα, 

καο ππέβαιιε γηα έγθξηζε ηελ απφθαζε ηνπ, ηελ 1/2011, λαη, πνπ είλαη 

έγθξηζε απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ νηθ.έηνπο 2010, ηελ νπνία θαη εδψ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ ελέθξηλε νκφθσλα, έρεη εγθξίλεη ηηο δαπάλεο φηη φιεο 

απηέο έγηλαλ λφκηκα θαη απαιάζζεη ηνπο ππνιφγνπο απφ θάζε επζχλε, εγθξίλεη 

ηνλ απνινγηζηηθφ πίλαθα θαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζαλ 

αλαθεθαιαίσζε παξνπζηάδνπλ ηαθηηθά έζνδα, πξνυπνινγηζζέληα, φπσο ηειηθά 

δηακνξθψζεθαλ, 130.300 επξψ, βεβαησζέληα 135.131,46, εηζπξαρζέληα 

135.131,46, έθηαθηα έζνδα 82.298,45, βεβαησζέληα 11.241,74, εηζπξαρζέληα 

11.241,74. Σξεκαηηθφ ππφινηπν 12.519,64, βεβαησζέληα 13.882,15, 

εηζπξαρζέληα 13.882,15. Πχλνιν εζφδσλ 225.118,09 επξψ, βεβαησζέληα 

160.255,35 θαη εηζπξαρζέληα 160.255,35. Ινηπφλ, ζην ζχλνιν παξνπζηάδεη 

πξνυπνινγηζζέληα 225.811,98, έθηαθηεο εηδηθέο .. 225.118, έληαιζέληα 

120.171,19, πιεξσζέληα 120.171,19, αδηάζεηεο πηζηψζεηο 104.946,90. 

Σξεκαηηθφ ππφινηπν ηξέρνπζαο ρξήζεο 40.084,16 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ αλέθεξα πξηλ, ιεπθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο.  

(αξ. απνθ. 77/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 3ν 

 

Θαηαπνιέκεζε ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο γηα ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 

2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε θχξηνη ζπλάδειθνη ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Θπξία Καλαβέιε, έρεηε ην ζέκα; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρν έρσ. Ρψξα ζα δηαβάζσ ηελ .. Απφ ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο 

Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο καο 

εζηάιε ην έγγξαθν, Ιήςε απνθάζεσλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη κε ηελ έλαξμε 

ειαηνθνκηθήο πεξηφδνπ ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ε πεξεζία καο πξνηίζεηαη θαη 

θέηνο λα πξνβεί ζηε ζπιινγηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο κε ηε 

κέζνδν ησλ .. πξσηετλνχρσλ δνινκάησλ, εθφζνλ βέβαηα ε θαξπνθνξία ησλ 

ειαηνδέλδξσλ είλαη άλσ ησλ 25% κηαο πιήξνπο εζνδείαο. Ζ κέζνδνο απηή 

εθφζνλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη επίθαηξα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ζηνλ 

ειαηφθαξπν απφ ηνλ Γάθν. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο, 

φπσο ζαο είλαη γλσζηφ, είλαη απαξαίηεηε ε δηθή ζαο απνδνρή. Θαηφπηλ ησλ 

αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ ε πεξεζία καο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηαπνιέκεζεο, παξαθαινχκε λα έρνπκε έγθαηξα θαη ην 
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αξγφηεξν κέρξη 15.5.2011 απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ ζαο πεξί 

απνδνρήο ή κε ηεο Γαθνθηνλίαο. Πε ζεηηθή πεξίπησζε, πέξαλ ηεο απνδνρήο 

ηεο Γαθνθηνλίαο ζα πξέπεη λα καο γλσξίζεηε φηη απνδέρεζηε θαη ηελ εηζθνξά 

ηεο Γαθνθηνλίαο ε νπνία σο γλσζηφ βαξχλεη ηνπο παξαγσγνχο. Δπίζεο θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε νξηζκέλνπο Γήκνπο ππήξμε πξφβιεκα εμεχξεζεο 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Παο γλσξίδνπκε φηη φπνπ ππάξρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρνπκε ηε βνήζεηα ζαο, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε δε ζα εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα ηεο Γαθνθηνλίαο ζηελ πεξηνρή 

ζαο.       

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέισ λα ελεκεξψζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ζε επηθνηλσλία πνπ 

είρακε κε ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε απνδεκίσζε, ην 

πνζφ πνπ ζα πιεξσζεί γηα ηε Γαθνθηνλία απφ ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο είλαη 

0,030 επξψ γηα θάζε θηιφ ιάδη. Γειαδή ζηα 100 θ. ιάδη είλαη 3 επξψ γηα ηε 

Γαθνθηνλία. Δπίζεο απφ ην Ξξνεδξείν ελεκεξψζεθαλ φινη νη Ξξφεδξνη ησλ 

Ρνπηθσλ Ππκβνπιίσλ ηνπ Γήκνπ καο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο Αγξνηηθνχο 

Ππλαηηεξηζκνχο ή Ππιιφγνπο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη γεληθά κε ηνπο 

ειαηνπαξαγσγνχο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηε γλψκε ηνπο αλ απνδέρνληαη ην 

πξφγξακκα ή φρη θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ εάλ απφ ηνπο παξηζηακέλνπο 

Ξξνέδξνπο ππάξρνπλ αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ είλαη ην ζέκα ηνπ Γάθνπ. Κε ζπγρσξείηε ιίγν. Γελ είλαη ην 

ζέκα ηνπ Γάθνπ αλ ζα θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα ή θάηη άιιν γηα ηνπο αγξφηεο 

ηνπο κηθξνκεζαίνπο ηεο πεξηνρήο καο θαη γεληθφηεξα γηα ηνπο αγξφηεο, 

θεληξηθή καο ζέζε είλαη φηη ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο κηθξνκεζαίνπ αγξφηε, 

ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο αλζξψπνπ πνπ δνπιεχεη ηε γε πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο, είηε αθνξά ην Γάθν, είηε αθνξά ηελ παξαγσγή ηεο 
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ειηάο, είηε νπσξνθεπεπηηθψλ, είηε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα. Ζ 

θεληξηθή καο ζέζε είλαη απηή ζαλ Θνκκνπληζηηθφ Θφκκα Διιάδνο θαη γη' απηφ 

θαηαςεθίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. πάξρεη θάπνηα άιιε αληίξξεζε; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κηα εξψηεζε, κηα εξψηεζε. Κε πνην ηξφπν ζα γίλεη απηφ; Απηφ 

ζα ην αλαιάβνπλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη; Θα γίλεη απφ ηνπο 

Ππιιφγνπο; Θα γίλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα βγεη αλαθνίλσζε απφ ην Γήκν θαη απφ ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα 

γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ θαη ζα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, λαη, γηαηί έρσ δερζεί πνιιέο εξσηήζεηο θαη δε γλσξίδνπλ 

αθξηβψο πσο ζα γίλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξξφεδξε, ζέισ λα ξσηήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Ονχζζε. Δληάμεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο, ζην έγγξαθν πνπ ζηέιλεη ε Γεληθή 

Γ/λζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θηνχζεο κηιάεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θψζηα, ζπγλψκε. Πην έγγξαθν πνπ ζηέιλεη ε Γεληθή Γ/λζε 

Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο γξάθεη φηη ην αξγφηεξν 

κέρξη 15.5. Νηαλ ζα είκαζηε εθπξφζεζκνη παίδεη ξφιν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, έρνπκε κηιήζεη καδί ηνπο. Ξεξηκέλνπλ λα ηνπο 

ζηείινπκε ηελ απφθαζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Θα πεξηκέλνπκε λα πάξνπλ απφθαζε ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα ή 

ζήκεξα εγθξίλνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πήκεξα εγθξίλνπκε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: .. φηη ζε φια ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα ζα γίλεη Γαθνθηνλία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη γη' απηφ άιισζηε θιήζεθαλ νη Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθσλ 

Ππκβνπιίσλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο αλ θάπνηνο έρεη αληίξξεζε ζην 

πξφγξακκα.   

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, είλαη ζέκα απνθάζεσο φκσο, είλαη ζέκα απνθάζεσο. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, ζηνλ Θάιακν έρεη πεξάζεη Ρνπηθφ Ππκβνχιην θαη έρεη 

εγθξηζεί.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηνο πνπ δε ζέιεη λα γίλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ;  

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη. Νπφηε πξνρσξάκε θαλνληθά, γίλνληαη ζε φια ηα Ρνπηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία. Θα εθηειεζηεί ε 

Γαθνθηνλία ζε φια ηα Ρνπηθά Γηακεξίζκαηα.  

(αξ. απνθ. 75/2011) 

 

ΘΔΚΑ 4ν 

 

Γηνηθεηηθή απνβνιή κηζζσηή από αλαπεξηθό πεξίπηεξν. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζνπκε κε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ θα 

Καλαβέιε. 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεηε πάξεη φινη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηάβαζε ην ηζηνξηθφ εθεί πέξα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρν ηζηνξηθφ .. Ιίγν παηδηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Νξίζηε θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, ηελ εηζήγεζε ηελ έρεηε πάξεη. Θέιεηε λα ζαο δηαβάζσ 

φινπο ηνπο Λφκνπο; Νρη, δε ζέιεηε. Λα ζαο δηαβάζσ ην ζχληνκν ηζηνξηθφ; Ρν 

ζχληνκν ηζηνξηθφ; Ινηπφλ, ν πξψελ δηθαηνχρνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ελ ιφγν 

πεξηπηέξνπ είλαη ε 6ε ζέζε ζρνιάδνπζα πεξηπηέξνπ ζηελ παξαιία Υξσπνχ, 

ζπγθεθξηκέλα, μέξεηε, πνπ είλαη απέλαληη απφ ην ΑΗΘΟΗΝ. Ζ Ιακπξηλή 

Θηηζνπνχινπ πνπ είρε εθκηζζψζεη ζηνλ Ξεξηθιή Γηαζάθε, κε ην απφ 2.2.2005 

Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5 εηψλ, ήηνη απφ 27.2.05 έσο 

27.2.10. Ζ κίζζσζε είρε εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο γηα δηάζηεκα 5 εηψλ, ήηνη απφ 1.3.05 έσο 28.2.10. Πηε ζπλέρεηα κε 

ηελ απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο παξαρσξήζεθε ιφγσ ζαλάηνπ 

ηεο Θηηζνπνχινπ θαη κεηά ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαδηθαζηψλ ην 

δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηεξνπ ζηε ζρνιάδνπζα ζέζε ηνπ ζχκαηνο 

πνιέκνπ Θηηζνπνχινπ ζηνλ Κπηθνχιε Θσλ/λν. Θαηά ην άξζξν 6 ηνπ 

Λ.3648/2008 ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ εθκηζζσηνχ, κε χπαξμεο δηαδφρσλ 

απηνχ θαη παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ζε λέν δηθαηνχρν ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη 

κερξη ηε ιήμε ηεο. Ζ κίζζσζε έιεμε ζηηο 28.2.10, ελψ κεηά ηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Ξεξηθιή Γηαζάθε απφ ην δηθαηνχρν ηνπ 

πεξηπηέξνπ Θσλ/λν Κπηθνχιε εμψδηθε δήισζε. Πηηο 31.5.2010 θνηλνπνηήζεθε 

θαη επίδνζε Γηθαζηηθνχ .. ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία δεηνχζε λα 

ηνπ απνδνζεί ε αδηαθφιιεηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ πεξηπηέξνπ θαη ηα κηζζψκαηα 

ηα νπνία δηθαηνχην. Θαηφπηλ ηεο εμψδηθεο δήισζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ 

θ.Κπηθνχιε πξνο ην Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο παξειήθζε απφ ηε Λνκηθή 

πεξεζία ηεο Λνκαξρίαο θαη ν Λνκάξρεο εμέδσζε ηελ 7082/6.10.2010 αίηεκα 
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δηνηθεηηθήο απνβνιήο πξνο ηνλ Ξεξηθιή Γηαζάθε γηα ην ελ ιφγν πεξίπηεξν. Κε 

ην ελ ιφγν αίηεκα δηνηθεηηθήο απνβνιήο ν Λνκάξρεο θάιεζε ην Γηαζάθε 

Ξεξηθιή εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο λα παξαδψζεη ηε 

ρξήζε ηνπ πεξηπηεξνπ ζην λφκηκν θάηνρν θ.Κπηθνχιε, αιιηψο ζα πξνβεί ζε 

δηνηθεηηθή απνβνιή. Ν θ.Γηαζάθεο πξνζέθπγε θαηά ηνπ εγγξάθνπ απηφ πξνο 

ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Ακπλαο. Ν πνπξγφο Δζληθήο Ακπλαο κε ηελ απφ ηνπ 

Καξηίνπ 11 απφθαζε ηνπ απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηνπ θ.Γηαζάθε.  

 Ρε ζηηγκή ηψξα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

έθδνζε απφ ην Γήκαξρν Υξσπνχ πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο πξνο ηνλ 

θ.Γηαζάθε, επεηδή πιένλ φπσο μέξεηε ε αξκνδηφηεηα ησλ πεξηπηέξσλ είλαη ζην 

Γήκν θαη ε πξαμε πξέπεη λα εθδνζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη ν 

Γήκαξρνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ λα θάλσ κηα εξψηεζε. Αλ θαη ε απφθαζε, γηαηί ηα 

πεξίπηεξα απηά ηα είραλ νη αλάπεξνη, αλ θαη είρα .. απ' φηη .. ε απφθαζε φηαλ 

πέζαλε απηή, πσο ηε ιέεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θηηζνπνχινπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. ε Ιακπξηλή Θηηζνπνχινπ ην έδσζε ζηνλ Κπηθνχιε Θσλ/λν, ηελ 

άδεηα. Απηφο .. Ρελ άδεηα, έηζη ιέεη εδψ. Ινηπφλ, απηφο ν Κπηθνχιεο κε ηη 

πξνυπνζέζεηο ηα πήξε; Γλσξίδνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξνπκε. Γε δφζεθε απφ ην Γήκν ε άδεηα απηή.  

ΞΔΞΞΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, θα Πηεξγίνπ .. Θαζίζηε έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη .. αλάπεξνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη αλάπεξνο απηφο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δδψ είλαη μεθάζαξν απηφ πνπ είπε ε θα Καλαβέιε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Δρεηε γλψζε ηνπ ζέκαηνο θ.Ξέππα; 

ΞΔΞΞΑΠ: Δ βέβαηα έρσ γλψζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, φηαλ παίξλεη θάπνηνο αλάπεξνο κηα άδεηα γηα 

πεξίπηεξν, φηαλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΔΞΞΑΠ: Α άκα ηα μέξεηε .. Δπφκελνο είλαη απφ ην πνπξγείν θαη έρεη έξζεη 

δηνηθεηηθή απνβνιή θαη απφ ην 1ν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη ηελ 

παξέδσζε εδψ ζην Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ θ.Γεκάξρνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ εξψηεζε κνπ είλαη .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δίλαη ν επφκελνο πνπ παίξλεη, είλαη ν δηθαηνχρνο απφ ην πνπξγείν 

Δζληθήο Ακχλεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αλάπεξνο δειαδή;  

ΞΔΞΞΑΠ: Αλάπεξνο. Κάιηζηα, αλάπεξνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ ξσηάσ, γηαηί θνηηάμηε ππάξρνπλ θαη άιια .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ν επφκελνο αλάπεξνο πνπ έρεη ζεηξά. Απηφ είλαη, ν επφκελνο 

αλάπεξνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: πάξρνπλ θαη άιια πεξίπηεξα πνπ ζρνιάδνπλ νη ζέζεηο. Ππγλψκε, 

ππάξρνπλ θαη άιια πεξίπηεξα πνπ ζρνιάδνπλ ζέζεηο, γη' απηφ ην ξψηεζα. 

πάξρεη θαη έλα άιιν πεξίπηεξν παξαθάησ πνπ είλαη κεηά ηνπ .. πνπ θαη απηφ 

είλαη κηα ζρνιάδνπζα ζέζε θαη ξσηάσ απφ ηελ άπνςε πνηνη ηα πήξαλ. 

Δπνκέλσο, κ' απηή ηελ έλλνηα ήηαλ ε εξψηεζε κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη;  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ. Λα καο εμεγήζεη θάπνηνο ηη ζεκαίλεη δηνηθεηηθή απνβνιή 

θαη ηη θάλνπκε απηήλ ηε ζηηγκή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνβνιή απφ ηε Γηνηθεζε.  

(γέιην) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα εξψηεκα έθαλα. Ρη ζεκαίλεη δηνηθεηηθή απνβνιή θαη ηη 

θαιείηαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη ζήκεξα.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δίλαη δηνηθεηηθή πξάμε, δηνηθεηηθή απνβνιή ηψξα είλαη. 

Γηνηθεηηθή πξάμε είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηνηθεηηθή πξάμε γηα ηελ απνβνιή απφ ην πεξίπηεξν.  

.......: Απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη απφ ην Ππκβνχιην. Απφ ην πεξίπηεξν. Θχξηε Θηνχζε, ζέιεηε 

λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΞΔΞΞΑΠ: Απφ ην Ππκβνχιην θεχγεη κφλν ν Ξέππαο, δελ κπνξεί λα θχγεη 

άιινο. Ν θ.Ξξφεδξνο μέξεη πνηνπο δηψρλεη. Πην ηέινο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα. Νξίζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξαξφιν πνπ ε εηζήγεζε γξάθεη φηη ην ερνπλε δεη νη Λνκηθέο 

πεξεζίεο ηεο Λνκαξρίαο θιπ. θαη λνκίδσ φηη ην Ππκβνχιην καο δελ έρεη λνκηθφ 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρππηθή είλαη ε .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ έρεη λνκηθφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη απνθαζίζεη θαη ν πνπξγφο Δζληθήο Ακπλαο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, εγψ βξίζθσ πνιιά δηάηξεηα εδψ. Ρν πξψην δηάηξεην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΗΝΠΖΠ: Λαη. Κηζφ ιεπηφ, Γήκαξρε. Ρν πξψην δηάηξεην πνπ βξίζθσ είλαη 

φηη έρεη γίλεη Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ γηα 5 ρξφληα, δελ έρεη ζεκαζία αλ αιιάδεη ν 

ηδηνθηήηεο, ν Λφκνο ιέεη φηη ζπλερίδεη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ ην μέξσ απηφ, δελ ην μέξσ. Ρέινο πάλησλ. Ξαηδηά, κηιάσ γηα 

ηε κίζζσζε. Ξεξηκέλεηε, ε κίζζσζε .. Ξξνζέμηε, λαη, λαη. Ζ κίζζσζε .. Θχξηνη, 

θχξηνη, ε κίζζσζε ελφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο.. 

Ρη είλαη;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέζαλε ν άιινο, πξέπεη λα θχγεη, πέζαλε. Δίλαη Λφκνο ηνπ 

θξάηνπο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπεηδή .. Αθνχζηε λα ζαο πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο είπα φηη δελ είκαη λνκηθφο. Λαη. Θαη ζαο ιέσ 

.. Λαη, δελ είκαη λνκηθφο, αιιά επεηδή έρσ θάπνηα ζηνηρεία εκπνξηθψλ 

κηζζψζεσλ θαη έρσ θάλεη θαη 4 εμάκελα Δκπφξηθν Γίθαην, ζαο ελεκεξψλσ φηη 

εθηφο αλ ππαξρεη εηδηθή ηέηνην, αιιά θαη εηδηθή δελ μέξσ αλ, αλ κπνξεί λα 

θαπειψλεη ηνλ εκπνξηθφ Λφκν πνπ κηιάεη γηα 12εηία θαη γηα 16εηία. Δκέλα απηφ 

κνπ δεκηνπξγεί θάπνηα  θελά. Ρα θαηαζέησ .. Δρσ δηθαίσκα ζαλ Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο. Θαηαζέησ ηα θάπνηα θελά, ππάξρεη .. Αλ είρακε λνκηθφ θαη 

ελεκεξσκέλν, ζα καο έιεγε αθξηβψο. Γελ έρσ λα θαηαζέζσ ηίπνηα άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα πξνζζέζσ θάηη; Λα πξνζζέζσ θ.Ληθνιάνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθνχζηε, επεηδή έβαιε έλα δήηεκα θαη κπνξεί λα ππάξρεη .. Ρν 

ζέκα ησλ κηζζψζεσλ ησλ αλαπεξηθψλ πεξηπηέξσλ έρεη άιιν θαζεζηψο. Γε 
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ζεσξείηαη εκπνξηθή κίζζσζε, άιισζηε θαη ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηπηέξσλ δε θνξνινγνχληαη, νχηε ππάξρεη ππεξαμία φηαλ 

ην εθκεηαιιεχεηαη ν ηδηνθηήηεο. Ινηπφλ, δελ εκπίπηεη ζηνπο Λνκνπο ηνπ.. ηνπ 

Δκπνξηθνχ Λφκνπ φπσο ιέεη ν θ.Θηνχζεο. Δίλαη έλα εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηνπο 

αλαπήξνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην εθκεηαιιεχνληαη νη ίδηνη. Νηαλ δελ 

κπνξνχλ, ην παξαρσξνχλ, αιιά είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη είλαη απφθαζε 

ηεο Λνκαξρίαο ε κίζζσζε. Γελ είλαη κε κηζζσηήξην ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Θηνχζεο. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 76/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 7ν 

 

Δγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα γξώλ Θαπζίκσλ θαη 

Ιηπαληηθώλ", θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη 

νξηζκόο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρελ εηζήγεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο ζα ηελ θάλεη ν θ.Ππχξνο Σξήζηνπ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δηαβάζεηε; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρελ κειέηε ηελ έρεηε πάξεη, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. .. 

λα ζαο δηαβάζσ θαηά Γεκνηηθή Θνηλφηεηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δηαβάζνπκε ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ ψζηε λα 

θαηαγξαθνχλ ζηα πξαθηηθά.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζ κειέηε, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο είλαη ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, ε κειέηε ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο είλαη 237.380,53 επξψ κε ην ΦΞΑ. Δίλαη, φπσο 

ζα είδαηε θαη φινη ζαο, ε κειέηε έρεη γίλεη αλά Γεκνηηθή Θνηλφηεηα θαη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα θαιείηαη, ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο, πνπ 

βάζε ηνπ Λφκνπ νπσζδήπνηε είλαη αλνηρηφο δηαγσληζκφο θαη λα νξίζεη ηηο 

επηηξνπέο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ζα ζαο ηηο δηαβάζσ. Δίλαη, ζα γίλνπλ νη 

επηηξνπέο, ζα είλαη θαηά Γεκνηηθή Θνηλφηεηα, επεηδή ζα παξαιακβάλνπλε νη 

ππάιιεινη ησλ Θνηλνηήησλ, έρνπλ νξηζηεί. Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα 

Θαιάκνπ ν ππάιιεινο Ξαπαδεκεηξίνπ Πσηήξεο, ν Γαπίδ Γεψξγηνο θαη ν Ρέγνο 

Δπάγγεινο. Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλα, Ξαπαθσλζηαληίλνπ 

Ξαλαγηψηεο, Ξξνθάθεο Ησάλλεο, Ιέθθαο Γεψξγηνο. Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα 

Αθηδλψλ Κπηηάθνπ Αηθαηεξίλε, Εαγάξεο Γεψξγηνο θαη Βαζίιεηνο Ιάκπξνπ. Γηα 

ην Θαπαλδξίηη, Ιαδάξνπ Θσλ/λνο, Κπηηάθνο Θσλ/λνο θαη Θνιηζηάζεο Γεψξγηνο. 

Γηα ηε Καιαθάζα Κπαιφθαο Θσλ/λνο, Ξηιάηνο Ληθφιανο θαη Θίζζα Δπαγγειία. 

Γηα ην Ξνιπδέλδξη, Ξαπατσάλλνπ .., Ξαξδάιεο Αζαλάζηνο θαη Ξαπατσάλλνπ 

Γεψξγηνο. Γηα ην Ππθάκελν Πηεξγίνπ Βαζηιηθή, Ρζαθάιεο Κελέιανο θαη 

Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο. Γηα ην Καξθφπνπιν Ιηάθνπξε Ξεηξνχια, Κίραο 

Ξαλαγηψηεο θαη .. Δπακηλψλδαο. Γηα ηνλ Υξσπφ Πάιαξεο Αζαλάζηνο, .. Ζιίαο 
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θαη Γξεθνχζεο Γηνγέλεο. Θαη αλαπιεξσκαηηθνί είλαη, ν Ιάηζαο ν Πηακάηεο, ν 

Κεγαγηάλλεο ν Γηάλλεο θαη ν Σάηδνο ν Γεψξγηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο ..; Πεκεηψζηε, είλαη ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Ονχζζεο, ν θ.Γέδεο θαη ν θ.Θηνχζεο. Θχξηε Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίρα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο απνξίεο .. Θχξηε Ξέππα, έρσ ηελ άδεηα 

ζαο λα κηιήζσ; Δπραξηζηψ. Δίρα θαπνηεο ζπγθεθξηκέλεο απνξίεο ζρεηηθά φηη 

αθνξά φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, παξ. 6, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. Απηή 

ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηε δε λνκίδσ φηη εκπίπηεη αθξηβψο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Κηιάεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ην άξζξν 21 ηνπ 

ΔΘΞΝΡΑ αλαθέξεη φηη δηαηξεηφ πιηθφ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ κηα πεξηνρέο κεηά 

γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηάηκεζεο. Κίιεζα κε ηνλ θ.Ππχξν ηνλ Γ/ληε ηεο 

πεξεζίαο, ηνλ θ.Σξήζηνπ θαη κνπ αλέθεξε φηη έρεη έξζεη ζρεηηθή εγθχθιηνο, 

φηη ππάξρεη ζρεηηθφ πάλησο έγγξαθν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα, γηαηί αλ δελ 

ππάξρεη απηφ ην ζρεηηθφ, ηφηε πεγαίλνπκε γηα θαηάηκεζε. Παθψο γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ν ηξφπνο είλαη ν πην ζσζηφο, απφ ηελ άιιε ζα ήζεια ιίγν 

λα δνχκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πσο θηλνχληαη ην ζχλνιν ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. Γηαηί ππάξρεη κηα εηδηθή 

δηαδηθαζία θαη κηα λνκνζεζία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην δνχκε ζήκεξα απηφ δειαδή; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, εγψ ην αλαθέξσ απηφ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θ.Ξξφεδξε γηαηί 

έρεη λα θάλεη θαη κε φιεο απηέο ηηο επηηξνπέο. Γηαηί αλ ππεξρε ζπγθεθξηκέλε 

επηηξνπή απφ 3 άηνκα θαη ηψξα είλαη 10 ηα ρσξηά ρ 3, είλαη 30, είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ θαη θάζε θνξά πνπ θπθινθνξεί έλα δηθφ καο απηνθίλεην ζην 

δξφκν, ηνπ Γήκνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα 

θπθινθνξεί. Θα ην δνχκε άιιε θνξά απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα, εγψ κίιεζα κε ηνλ πξντζηάκελν, κνπ είπε φηη ππάξρεη ζρεηηθφ 

έγγξαθν πνπ δηθαηνινγεί ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη βαζεη ηνπ άξζξνπ 72, 

γη' απηφ ην ιφγν, ζα ην δεηήζσ λα ην δσ ην έγγξαθν, γη' απηφ ην ιφγν ζα 

ζπκθσλήζσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν έγγξαθν πνπ είλαη;  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Ιάηζαο πνπ έρεη ζπληάμεη ηε κειέηε, πνπ ιέεη φηη ν Γήκνο 

Υξσπνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, έρεη κηιήζεη κε ην πνπξγείν φηη κπνξεί λα 

πάξεη, λα θάλεη θαηά Γεκνηηθή Θνηλφηεηα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν έγγξαθν πνπ είλαη ξψηεζα εγψ.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Ιάηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ην δνχκε.  

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

ΟΝΠΠΖΠ: Ξαξαηεξψληαο θ.Ξξφεδξε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο 

είδα φηη ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ δε ζα πξνκεζεπηνχκε πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο. Γηα πνην ιφγν; Δθεί δε ζα δεζηαζνχλ απηνί; Θα ηνπο αθήζνπκε λα 

παγψζνπλ; Γελ ππάξρεη πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηε Γεκνηηθή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ιεο αιήζεηα ηψξα. Α, δελ ππάξρεη. Υξαία. Δλα δεχηεξν.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρεη θαινξηθέξ θαζφινπ δειαδή. Δρεη air condition. Υξαία, 

σξαία, εληάμεη. Κε θάιπςεο, επραξηζηψ. Θέισ ησξα λα πσ ηνπο εμήο 

πξνυπνινγηζκνχο. Πηνλ Θάιακν πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη κεγάινο Γήκνο, ν 

πξνυπνινγηζκφο είλαη 25.812,72, ελψ ζην Θαπαλδξίηη είλαη 44.303,19. Γηαηί 

απηή ε δηαθνξά; Γε κηιάσ γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο, κηιάσ γηα φιε ηελ 
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πνζφηεηα πνπ ζα πξνκεζεπηνχλε. Γηαηί απηή ε δηαθνξά; Κε πνην θξηηήξην 

δειαδή βγήθε φηη ζηνλ Θάιακν .. Ππγλψκε παηδηά, ζπγλψκε. Γηαηί ζηνλ 

Θάιακν 25.800 θαη ζηνλ Θαπαλδξίηη 44 θαη ζηνλ Απιψλα 20; Κε ηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη αλάινγα κε ηνπο ρψξνπο πνπ ζεξκαίλνληαη. Δίλαη ζέκα 

κεραλνιφγνπ απηφ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γε κηιάσ γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Δίλαη ίδηεο πνζφηεηεο ην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο αλ δείηε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα απαληήζσ; Ππγλψκε ιίγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα βνεζήζσ; Αλ ζέιεηε, λα βνεζήζσ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεηε κπεξδέςεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ππκβνχινπ απφ ηνλ 

ηερλνθξάηε. Δρεηε κπεξδεπηεί θ.Θσκά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί θ.Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζην πσ γηαηί. Γηαηί απηή, έρεηο πάξεη 5 κέξεο, έρεηο πάξεη 5 

κέξεο ηελ πξφζθιεζε, έρνπκε κηα κειέηε 100 ζει., έρνπκε έξζεη 10 θνξέο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη 100 ζει. Γήκαξρε; 3 ζει. είλαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 5 ζει., 10 ζει. .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη ιέκε ηψξα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε έξζεη ζε επαθή ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  Γελ είλαη νιφθιεξε ε κειέηε εδψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη νινθιεξσκέλε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρερληθή πεξηγξαθή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε έξζεη ζε επαθή κε ηνλ Δπίηξνπν 10 θνξέο λα βξνπκε 

ηελ άθξε, έρνπκε θάλεη .. Κπνξείηε λα' ξζείηε πάλσ, θάπνηα ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία λα ηα ξσηήζεηε σο κεραλνιφγνο πάλσ, γηαηί γηα λα θάλνπλ θάπνηα 
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κειέηε νιφθιεξε Ρερληθή πεξεζία, 10 επηζηήκνλεο κεραληθνί, έρνπλε ιάβεη 

θάηη ππ' φςηλ ηνπο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Απηφ ζέισ λα κνπ πείηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξνχκε εκείο λα απαληάκε εδψ, λα έρνπκε φια ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη αιιά ζα έπξεπε λα είλαη θάπνηνο απ' απηνχο πνπ θηηάμαλε ηε 

κειέηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά πξέπεη λα ηα βξεηο ζην 5ζήκεξν απηά θαη λα ηα έρεηο 

απαληήζεη απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ έρνπλε θάλεη ηε κειέηε. Ξξέπεη λα 

ελεκεξσζείο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ αληηκεησπίζεηο πξφβιεκα ζηελ ελεκέξσζε, ηφηε ζα παξέκβσ 

εγψ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, δελ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε εζείο. Απηφ ζέισ λα 

κνπ πείηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα απαληήζσ ζε φιεο ηηο κειέηεο εγψ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη εζείο, ε εηζήγεζε. Δθαλε ε θα Καλαβέιε ηελ εηζήγεζε. Απηφο 

πνπ έθηηαμε ηε κειέηε, θάπνηνο ζπλέηαμε ηε κειέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη θαηά ηχρε βέβαηα ζήκεξα, ν θ.Θαξίλνο, ν νπνίνο έρεη.. ν 

Ρερληθφο Γ/ληεο θαη είλαη γλψζηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, επεηδή είλαη αζζελήο, ζα 

καο ιείςεη θακηά δεθαξηά, 15 κέξεο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη, ππάξρνπλ θαη αλαπιεξσηέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά έρνπλε θάλεη .. Ν κεραλνιφγνο γηα λα θάλεη ηε κειέηε, έρεη 

ιάβεη θάπνηα ζηνηρεία ππ' φςηλ ηνπ, γηα ηνλ Θάιακν, γηα ην Θαπαλδξίηη, πνπ 
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ιεο, κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα, κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξνπο 

ρψξνπο, κπνξεί λα έρεη δηάθνξα .. Απηά.. Δληάμεη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ν θ.Σξήζηνπ γλσξίδεη απ' φηη θαηαιαβαίλσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα είλαη κειέηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί δελ καο απαληάηε θ.Σξήζηνπ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο απαληάκε γηα ηηο ιεπηνκεξεηεο ηεο επηζηεκνληθήο 

κειέηεο; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κηα εξψηεζε έθαλα. Γήκαξρε, κηα εξψηεζε έθαλα. Νχηε εζείο δελ 

μέξαηε φηη .. Ν Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ είπε φηη δε 

ρξεηάδεηαη πεηξέιαην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίδεο φηη δε ρξεηαδφηαλ λα ην ξσηήζεηο θαη απαζρφιεζεο ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε κηα αλφεηε εξψηεζε επνκέλσο; Γηα 10 ιεπηά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κα είζηε θαιά θ.Γήκαξρε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλφεηνο είζηε εζείο θ.Γήκαξρε, δελ είκαη εγψ. Παο παξαθαιψ 

πνιχ, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Δληάμεη; Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ εξψηεζε είπα αλφεηε, φρη εζέλα. 

ΟΝΠΠΖΠ: πάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ηελ θάλνπλ ηελ εξψηεζε. Δληάμεη; Γελ 

είλαη ην ίδην. Δπραξηζηψ πνιχ. Γελ έρσ λα πσ ηίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σξήζηνπ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Θαη' αξρήλ ήζεια λα ζαο πσ φηη ε κειέηε απηή ησλ θαπζίκσλ ζα 

.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σξήζηνπ, νξίζηε θ.Σξήζηνπ. 
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ΣΟΖΠΡΝ: πνινγίδνπκε φηη, δειαδή νη ηερληθνί έρνπλ ππνινγίζεη φηη ζα 

πινπνηεζεί πεξί ηα κέζα ηνπ 6νπ κήλα. Γειαδή ζα ηζρχζεη γηα ην επφκελν 

6κελν. Νη ππνινγηζκνί απηνί έρνπλ γίλεη απν ηνπο κεραλνιφγνπο βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη απφ ηα Ξεξηθεξεηαθά Γηακεξίζκαηα. Απηά είλαη 

ηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη δεηήζεη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα ήηαλε πηζηεχσ 

ζθφπηκν θάζε θνξά πνπ θέξλνπκε έλα ζέκα, πνπ έρεη ζρέζε κε θάπνηα 

πεξεζία ηνπ Γήκνπ καο, λα ππάξρεη θαπνηνο εθπξφζσπνο εδψ πέξα ηεο 

πεξεζίαο γηα θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο. Ινηπφλ, πέξα απηνχ, εγψ απηφ πνπ ζέισ 

λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο, κε πνηα ζηνηρεία θαη.. 

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, δηεπθνιχλεηε, δηεπθνιχλεηε ιίγν ηε δηαδηθαζία. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Κε ην λα κε δηαθφπηεηε λνκίδσ φηη δε βγαίλεη θάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Γέδε. Νινθιεξψζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, κε πνηα θξηηήξηα, ζέισ λα μέξσ, ζπληάρζεθε ε κειέηε θαη 

βγήθαλε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά. Δλα παξάδεηγκα ζα ζαο πσ. Ρν αλ είλαη κε 

βάζε ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα πξνεγνχκελα εμάκελα, παξάδεηγκα ζηνλ 

Θάιακν, ηα απνξξηκκαηνθφξνα δελ πεγαίλαλ ζηελ ρσκαηεξή, ζηα Αλσ Ιηφζηα. 

Ρψξα πάλε, ζηε Φπιή ηέινο πάλησλ, ηψξα πάλε. Ινηπφλ, έλα παξάδεηγκα είλαη 

απηφ. Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σξήζηνπ. Θχξηε Σξήζηνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Κηζφ ιεπηάθη, κηζφ ιεπηάθη. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  133 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Κηζφ ιεπηάθη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε παξαθαιψ θ.Ξέππα.  

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Ξέππα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ.  

ΓΔΓΔΠ: Δίζηε εθηφο ζέκαηνο θ.Ξέππα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ κειέηε .. 

ΓΔΓΔΠ: Δίζηε εθηφο ζέκαηνο θ.Ξέππα.  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΣΟΖΠΡΝ: Δίπα θαη πξνεγνχκελα φηη ε κειέηε απηή ζα ηζρχζεη γηα έλα 6κελν, 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπληάζζεηαη ηέηνηνπ είδνπο κειέηε. Δίλαη έλαο 

κπνχζνπιαο γηα ην Γήκν. Ξηζηεχσ φηη θαη απφ θάπνην Γηακέξηζκα αλ ιείςνπλ 

θαχζηκα, ζα ην θαιχςεη άιιν Γηακέξηζκα. Γειαδή, δελ είλαη απνθιεηζηηθφ 

δειαδή φηη ζα ζηακαηήζνπλ, ζα αθηλεηνπνηεζνχλ ηα απηνθίλεηα. Θα βξεζεί 

ηξφπνο, φπσο ιεηηνπξγήζαλ κέρξη ζήκεξα 6 κήλεο, πάλσ ζηε κειέηε απηή ζα 

βξεζνχλ ιχζεηο θαη ζα πξνκεζεπηνχκε ηα θαχζηκα. Ρψξα, ηνλ επφκελν ρξφλν 

πνπ ζα έρνπκε ελδεηθηηθά ην 6κελν απηφ πσο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηηο 

κεηαθηλήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηα Ιηφζηα θαη ζηε Φπιή ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη 

νηηδήπνηε άιιν, ζα ζπληαρζεί κηα κειέηε πην πιήξεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σξήζηνπ. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ζην πξνεγνχκελν ζέκα δελ ήκνπλ εηδηθφο, 

αιιά ζ' απηφ ην ζέκα είκαη εηδηθφο. Απηή είλαη ε δνπιεηά κνπ γηα ηα 

πξνεγνχκελα 30 ρξφληα. Ινηπφλ, πξέπεη λα ζαο πσ, λα ζαο θάλσ δπφ, ηξεηο 

παξαηεξήζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ είλαη θαηάζηαζε απηή. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Λα ζαο θάλσ δπφ, ηξεηο παξαηεξήζεηο. Ξξψηα απ' φια, γηα λα 

θξίλνπκε θαη λα ςεθίζνπκε έλα ηέηνην πξάγκα, έπξεπε δίπια απφ θάζε 

πνζφηεηα λα καο έρεη αξηζκφ απηνθηλήηνπ. Ξφζα απηνθίλεηα έρεη ε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Θαιάκνπ, πνπ παίξλνπλ πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε, γηα 

λα κπνξνχκε λα θξίλνπκε θαη λα ζπγθξίλνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δια πάξηα παηδί κνπ, απφ ην Γήκν ηα έρνπκε. Ν,ηη απνξία 

ζέιεηο, λα ζηε ιχζνπκε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δδψ δελ ιχλνπκε απνξίεο αλζξψπσλ πνπ δε γλσξίδνπλ. Δδψ 

είλαη ζέκα, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη απφθαζε γηα ηε κειέηε. Γε 

ιχλνπκε, δελ είλαη ζρνιείν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ ζέιεηο νπνηαδήπνηε απνξία, ζα έπξεπε ηελ πξψηε κέξα, ηε 

δεχηεξε, λα έξζεηο επάλσ λα ηα ιχζεηο ηα πξνβιήκαηα ζνπ. Θαη ηηο απνξίεο 

ζνπ ηηο εχινγεο θαη ηηο επηζηεκνληθέο ζνπ αλαδεηήζεηο, επεηδή είζαη γλψζηεο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη Γήκαξρε; Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ζνπ ιέσ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ; Κε δηαθφπηεηο. Πνπ 

απαληψ, φηη ηη ζα ιέσ κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα ην απνθαζίδσ κφλν 

εγψ θαη κε θξίλεη νη ππφινηπνη 40 ζπλάδειθνη θαη ν θφζκνο. Πε παξαθαιψ 

πνιχ, εζχ ζα επεκβαίλεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Θηνχζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα απνθηήζεηο εκπεηξία θαη λα βειηησλφκαζηε ζα πξέπεη λα 

αθνχκε θαη ηνπο άιινπο.  
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ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία. Γηα λα βειηησλφκαζηε θ.Γήκαξρε, γηα λα βειηησλφκαζηε 

θ.Γήκαξρε, αλ ζέιεηε λα έρνπκε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ζαο ιέσ, φηη απηή ε 

ηερληθή πεξηγξαθή έπξεπε λα έρεη θαη πέληε ζηνηρεία αθφκα. Γεχηεξν, κηα 

παξαηήξεζε πνιχ απιή πνπ έθαλα. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη εγψ ζήκεξα, ζήκεξα, 

ζηνηρεία, φπνηνο ζέιεη ηνπ θέξλσ ην ηηκνιφγην, αγφξαζα πεηξέιαην κε 1,37. 

Δδψ ιέεη 1,511. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηηο νξίδνπκε εκείο ηηο ηηκέο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Αθνχζηε. Δγψ ηηο γλσξίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηηο νξίζνπκε είπα. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, λαη. Δγψ φκσο ηηο γλσξίδσ θαη ηηο ιέσ θαη ζέισ λα ζπλερίζσ ζ' 

απηφ. Βιέπνληαο ηηο ηηκέο θαη παξαηεξψληαο ην ηη γίλεηαη, δηαπηζηψλσ φηη 

πεηξέιαην θίλεζεο δίλνπλ φινη 1,511 θαη ε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιάκνπ, 

πεγαίλεηε ζαο παξαθαιψ ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιακνπ, δίλεη 1,481. Γηαηί; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηήλ ηε ηηκή απνθαζίδεη ην αξκφδην πνπξγείν.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ρν αξκφδην πνπξγείν απνθαζίδεη άιια γηα ηνλ Θάιακν, άιιν γηα 

ην Καξθφπνπιν; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ είλαη ίδην. Θνηηάμηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηα εηξσληθά ζαο ζρφιηα θ.Ιίηζα θαη θνηηάμηε ηηο δηθέο ζαο 

ζέζεηο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα πσ, ζέισ λα πσ, ρσξίο λα ζέισ λα .. θαη φπσο είπε θαη ν 

Ξξφεδξνο, αλ θαηάιαβα ηνλ ππαηληγκφ ηνπ θ.Ιίηζα, δελ είλαη ζέκα γη' απηή ηε 

ζπδήηεζε, αιιά θάπνηα πξάγκαηα πνπ εδψ αλαθέξνληαη ζηα θαχζηκα, πξέπεη 

λα ειεγρζνχλ. Θαη ε γπλαίθα ηνπ Θαίζαξα Γήκαξρε, δελ πξέπεη λα είλαη κφλν 
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ηίκηα, πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ηίκηα. Γείμηε ην. Νινθιεξψλσ θαη ζαο ιέσ, φηη πηα 

είκαζηε έλαο κεγάινο "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο. Ξξέπεη λα δνχκε ην πξάγκα 

δηαθνξεηηθά θαη επεηδή δελ έρσ κάζεη κφλν ζηελ θξηηηθή, έρσ κάζεη θαη ζηελ 

πξφηαζε, ε πξφηαζε κνπ ζην ζπγθεθξηκελν ζέκα κπνξεί λα κελ αθνξά απηφ 

ην 6κελν γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε, αιιά πξέπεη λα εηνηκαζηνχκε, πξέπεη λα 

θαηαηεζεί, πξέπεη λα αθνπζηεί, πξέπεη λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά, είλαη ε εμήο, φηη 

πξέπεη λα αιιάμνπκε εληειψο ηε δηαδηθαζία φισλ ησλ .. πσο αληηκεησπίδνπκε 

ηα απηνθίλεηα, πσο αληηκεησπίδνπκε ηηο πξνκήζεηεο ησλ απηνθηλήησλ θαη πσο 

.. Δίλαη κεγάινο ν Γήκνο, κπνξεί λα γίλνπλ δχν ακαμνζηάζην, λα γίλεηαη  

θεληξηθή παξαιαβή πεηξειαίνπ, λα γίλνληαη ρίιηα δχν πξάγκαηα. Απηφ ζα 

ζεκαίλεη ζην Γήκν πάξα πνιχ κεγάιε νηθνλνκία. Ρν έρσ θάλεη, έρσ 16 

ππνθαηαζηήκαηα, έρσ αληηκεησπίζεη πνιχ δπζθνιφηεξα ζέκαηα απφ ην λα 

έρεηο 10 ρικ. απφζηαζε, ινηπφλ, άξα ε πξφηαζε κνπ είλαη φηη πξέπεη λα αιιάμεη 

θηινζνθία. Γε ζπκθσλψ κε ηε θηινζνθία ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Νξίζηε θ.Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Θηνχζε, λα ζαο απαληήζσ ζ' απηφ ην ζέκα πνπ ζέζαηε. Θαη' 

αξρήλ γηα λα γίλνπλ φια απηά πνπ ιέηε εζείο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην 

Γξαθείν Θίλεζεο ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ην Γήκν. Γελ έρεη πξνιάβεη ν 

Γήκνο δπζηπρψο, δελ ερεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, δελ έρεη ηελ ππνδνκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγνη κεηαμχ καο, φρη δηάινγνη. Αθήζηε ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ηψξα θαη λα αθνχζνπκε ηνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξξέπεη λα δεκηνπξγεζεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, δελ είλαη ηψξα ιφγνο απηφο. Νξίζηε 

θ.Σξήζηνπ. Θχξηε Ιίηζα, αθήζηε λα αθνπζηεί, εληάμεη, είλαη ζέκαηα πνπ 

κπνξείηε λα ηα ζπδεηήζεηε θαη' ηδίαλ, φρη έηζη κέζα ζην Ππκβνχιην. Θχξηε 
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Ιίηζα, φρη κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα ηα ζπδεηήζεηε θαη' ηδίαλ. Νξίζηε 

θ.Σξήζηνπ. Νξίζηε θ.Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ θαηαγξαθή ησλ νρεκάησλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ, κελ ην ζπλερίδεηε. Θχξηε 

Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ θαηαγξαθή ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ππαξρεη θαη 

φισλ ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε .., ζαο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Απιά επεηδή δελ έρεη πξνιάβεη ν Γήκνο λα ζπζηήζεη ην Γξαθείν 

Θίλεζεο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε φπσο ιεηηνπξγνχκε, γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπκε. Γηαθνξεηηθά, ηη ζα θάλεη ν Γήκνο; Ξξνζσπηθφ δελ ππάξρεη, 

απνζήθε δελ ππαξρεη. Δάλ δε θηηαρηεί .. Γελ κπνξεί λα κε ιεηηνπξγήζεη ν 

Γήκνο, πξέπεη λα ππαξρεη κηα αλνρή ζε θάπνηα πξάγκαηα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Απφ ιάζνο, απφ ιάζνο. Δγθξίλεηο ηε κειέηε, δελ .. Λα ζαο πσ θάηη; 

Γηαγσληζκφο ζα γίλεη. Γελ μέξσ ηψξα ν κεραλνιφγνο γηαηί έρεη βγάιεη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Λα ζαο πσ θάηη; Νη φξνη δηαθήξπμεο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δδψ εγθξίλνπκε κηα κειέηε 200.000 επξψ θαη ηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο κειεηεο, φηη ζα γίλεη κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ θαη 

πξέπεη λα ιάβεηε θαη θάηη άιιν ππ' φςε ζαο, φηη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε 

"παξαλνκεί", ζε εηζαγσγηθά ν Γήκνο, γηαηί ε κειέηε απηή πξέπεη λα είλαη πάλσ 

απφ 200.000 επξψ θαη πξέπεη λα γίλεη αλνηρηφο δηαγσληζκφο αιιά πξέπεη λα 

ιάβνπκε θαη ππ' φςηλ καο ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 

πεξηθεξεηαθά, νη νπνίνη πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ονχζζε, δελ θάλακε θαη ηελ πξνκήζεηα ηψξα. 
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ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, απιά ην ζέκα καο απφςε, απφςε, είλαη ε έγθξηζε ηεο 

κειέηεο θαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Θα έξζεη ζηελ Νηθνλνκηθε 

Δπηηξνπή, ζα έξζνπλ νη φξνη δηαθήξπμεο θαη εθεί αλ έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο, ζα 

δηνξζσζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξνχκε. Νξίζηε θ.Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, επεηδή, επεηδή, ζπγλψκε γηαηί κεξηθέο θνξέο θάλσ θαη 

αλφεηεο εξσηήζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ηψξα, κελ επαλέξρεζηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ, επραξηζηψ θ.Γήκαξρε. Ιέσ ην εμήο, φηαλ θάλνπκε 

έλαλ δηαγσληζκφ, φηαλ θάλνπκε έλαλ δηαγσληζκφ γηα πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ παίξλνπκε θαη ζσζηά έρεη θάλεη ε Ρερληθή πεξεζία, έρεη πάξεη ηηο 

ηηκέο κε εκεξνκελία 8.4, αλ ζπκάκαη θαιά, 8.4.2011 απφ ην πνπξγείν 

Αλαπηπμεο. Αλ ζα κπείηε ζην site ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θάζε εβδνκάδα 

αιιάδνπλε θαη νη ηηκέο, αιιά εηπεηδή θηηάρλνπκε κηα κειέηε ζήκεξα, θαιά 

θάλαηε θαη πήξαηε 8.4. ηελ εκεξνκελία απηή απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο, 

αιιά ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί, ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε 

ηηκή ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιάκνπ. Δρεη γίλεη απφ ιάζνο. Δκείο απηφ ιέκε, 

φηη είλαη απφ ιάζνο, λα ην δηνξζψζνπκε, λα πξνρσξήζνπκε θαη δελ είλαη 

αλφηεηεο νη εξσηήζεηο πνπ θάλνπκε. Ρελ μέξνπκε, ηελ μέξνπκε θαιά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρε δνπιεηά. Ινηπφλ, ινηπφλ, νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα πσ δπφ θνπβέληεο. Ρηο έρσ μαλαπεί, απιά 

ζήκεξα ζα ην πσ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη κε πξνζσπηθφ δηάινγν. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θάζε θνξά, θάζε θνξά εξρφκαζηε λα ςεθίζνπκε θάπνηα 

πξάγκαηα θαη ην έρσ πεη θαη άιιε θνξά, λέα πξάγκαηα, λέεο δηαδηθαζίεο, 

θαηλνχξγηεο, δηεπξπκέλεο. Θάζε θνξά ινηπνλ δερφκαζηε παξαηεξήζεηο. 

Μέξνπκε, είηε είκαζηε άζρεηνη, είηε θάπνηνη είλαη πην γλσζηηθνί, ινηπφλ, ζε φιεο 

ινηπνλ ηηο απνθάζεηο θαη θπξίσο γη' απηέο ηηο λέεο δηαδηθαζίεο, γηαηί απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ, φπσο είπε θαη ν Θσκάο, νη ηηκέο 

αιιάδνπλ θάζε βδνκάδα, ινηπφλ, ε δηαθήξπμε ινηπφλ ζα γίλεη κε ηηο ηηκέο 

πξνθαλψο πνπ ζα ππάξρνπλε εθείλε ηε βδνκάδα. Αξα ινηπφλ, ε ζχληαμε κηαο 

κειέηεο έρεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, απιά, θαη γίλεηαη απφ ην κεραλνιφγν, 

φπσο γηλφηαλε θαη ζηελ ΡΗΓΘ, κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη αθξηβψο κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. Γηα πνην ιφγν ινηπνλ λα παηδεπφκαζηε; Γελ ην θαηαιαβαίλσ. Θαη 

απηφ πνπ είπε θαη ν πξντζηάκελνο πξνεγνπκέλσο είλαη φηη πξαγκαηηθά θάλακε 

αγψλα γηα λα απνθχγνπκε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ. Ινηπφλ, θαη πξνζπαζήζακε, θαηαθέξακε, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη κπνξέζακε λα εμππεξεηήζνπκε θαη ηελ πεξηνρή αιιά θαη ηα 

απηνθίλεηα καο. Νζνλ αθνξά ηψξα ηε δηαδηθαζία γηα ην Γξαθείν Θίλεζεο, .. 

νρεκάησλ θιπ., ζαο ην ιέσ φηη ήδε είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο καο, έρσ κηιήζεη 

κε ην Γηάλλε ην Γηαλλάθνπ θαη κάιηζηα θάπνηα ζηηγκή παξεμεγεζήθακε θηφιαο 

γηαηί πξέπεη λα γίλεη .. Αιιά λα ζαο πσ θάηη; Δζείο, νη πξνηάζεηο φιεο έρνπλε 

κέζα ηε θηινζνθία ηνπ καγηθνχ ξαβδηνχ. Ρν καγηθφ ξαβδί ζα ηα θάλεη φια. 

Απηφ ην ξεκάδη ην καγηθφ ξαβδί δελ κπνξεί λα ππαξρεη ζε έλαλ Γήκν ζαλ ην 

Γήκν ην δηθφ καο θαη θαλείο δελ ην έρεη εμεηάζεη απηφ ην πξάγκα, γηαηί πξέπεη 

λα θάλνπκε Γξαθείν Θίλεζεο, πξέπεη λα θάλνπκε Ρερληθή πεξεζία θάπνπ 

αιινχ θαη ηελ θάλακε εδψ πέξα, ζα έπξεπε λα θάλνπκε θάηη άιιν πνπ ηα 

θάλακε εδψ ή δελ ην έρνπκε θάλεη, θαλείο δε ιέεη ην πσο θαη ην πφηε θαη θαλείο 

δε ιέεη ζε πνην Γήκν βξεζήθακε ή θαλείο δελ ην εμεηάδεη. Δίλαη πνιχ εχθνιν, 

έρσ θάλεη θαη εγψ αληηπνιίηεπζε, είλαη πνιχ εχθνιν, λα εχρνκαη, λα εχρνκαη, 

λα θάλσ επρνιφγηα γηα ηηο πξνηάζεηο κνπ. Νκσο, εγψ ην ιέσ γηα κέλα, ηηο 
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πεξηζζφηεξεο θνξέο πνπ δηαθσλνχζα θάηη, φιεο κάιινλ, φρη ηηο πεξηζζφηεξεο, 

αληηπξφηεηλα θαη έιεγα, απηφ πξέπεη λα γίλεη θαη πνιιέο θνξέο είρα 

επαιεζεπζεί θηφιαο. Ρν λα θάζνκαη απιά επρνινγψληαο λα ιέσ, ζα πξέπεη λα 

θάλεηε Γξαθείν Θίλεζεο, ζα πξέπεη λα θάλεηε ην έλα ή ην άιιν, είλαη πνιχ 

εχθνιν, πάξα πνιχ εχθνιν. Θαλείο δε καο ιέεη ην πσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα κνπ ην δψζεη ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο γηαηί ην μέξεη. Απηφ 

ζέισ λα πσ, απηφ ζέισ λα πσ θαη ζα πσ ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, έλα παξάδεηγκα κηθξφ ζα αλαθέξσ, ηερληθφ πξφγξακκα θαη 

ππνινγηζκφ, πφζεο παξαηεξήζεηο γίλαλε, ζπκάζηε; Θαηαηκήζεηο έξγσλ, ιάζνο 

θσδηθνί, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ δελ ήηαλ 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, εκείο μέξνπκε, εζείο δελ μέξεηε. Γελ ππήξρε ηίπνηα 

απ' φια απηά, φια πξνρσξήζαλε θαιά. Δλ πάζε πεξηπηψζεη θαη θαηαιήγσ, έηζη; 

ζα πξέπεη λα είκαζηε ιηγάθη πην, φρη αλεθηηθνί, ζπλεξγάζηκνη γηα ην πσο 

ηνπνζεηνχκαζηε ζε θάπνηεο απνθάζεηο, έζησ αθφκα θαη αλ είλαη θαη 

ιαλζαζκέλεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ππάξρνπλ 

αληηξξήζεηο; Ν θ.Ιίηζαο. Θέιεηε ην ιφγν θ.Ιίηζα; Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πνπ, απηφ ην θαθφ πνπ θάλνπκε είλαη φηη θνηηάκε ιίγν απηά πνπ 

καο δίλεηε. Πην θάζε αξηζκφ έρεη δηαθνξεηηθφ λνχκεξν. Γειαδή, ζηηο 8.4. ην 

πνπξγείν Αλάπηπμεο είρε άιιεο ηηκέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηπψζεθε απηφ, ηειείσζε. Δληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Ινηπφλ, βιέπνπκε ην εμήο, φηη μαθληθά ζην Ππθάκελν ζέιεη 

πάξα πνιχ πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ζηε Καιαθάζα ζέιεη 800 ιίηξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην πξνκεζεπηήθακε αθφκα. Δληάμεη, ζα ην δνχκε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά, απην πνπ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε αλ κε ηη άιιν, είλαη, 

λα κελ παίξλνπκε απφ αιινχ λα πεγαίλνπκε αιινχ. Γηαηί δελ ηα βάδνπκε φπσο 

πξέπεη ζσζηά; Ρη καο εκπφδηζε δειαδή; Θαηάιαβα φηη δελ κπνξνχζακε λα 

πάκε παξαπάλσ γηα λα κελ είλαη αλνηρηφο δηαγσληζκφο θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξάεη επξσπατθφο δηαγσληζκφο. Ξάεη επξσπατθφο άκα αλέβαηλε αθφκα 

ιίγν. Ινηπφλ, θαη ιέκε ην εμήο, ε δηθηά καο ε θηινζνθία ινηπνλ είλαη, γηαηί δελ 

έρεη γίλεη πην ζσζηά; Δλα απιφ πξάγκα, λα είλαη .. Λα ζαο εμεγήζσ θάηη; Θα 

ςεθίζνπκε θάηη πνπ είλαη ιάζνο ην άζξνηζκα; Γηαηί πνηα ηηκή είλαη ε ζσζηή 

ζηηο 8.4;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ γηαηί δελ είκαη εηδηθφο. Ν 

θ.Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δγψ ζα πξνηείλσ θάηη, νχησο ή άιισο ην χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο είλαη δεδνκέλν. Λα ζπλελλνεζνχκε άπξην κε 

ηνπο κεραλνιφγνπο ή κεζαχξην, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα θαλνπκε κηα 

ηξνπνπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, δελ αιιάδεη ην ζχλνιν. Ρψξα γηα ηε 

Καιάθαζα, δελ μέξσ κε πνηα ινγηθή έρεη πξνβιέςεη 800 ι. θαη φρη 1.500, ζα ην 

ζπδεηήζνπκε κε ηνπο κεραλνιφγνπο ν Γήκαξρνο, νη Αληηδήκαξρνη θιπ. λα 

ηξνπνηήζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ νπζία ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

δελ αιιάδεη. Λα κελ θαζπζηεξνχκε θαη ζα έξζεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηξνπνπνηεκέλνο ν πξνυπνινγηζκφο θαη δηνξζσκέλνο.            

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, λα ηνπνζεηεζψ; Λα ςεθίζσ θ.Ξξφεδξε; Λα ςεθίζνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. Νξίζηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, κε επηθχιαμε φηη ππαξρεη ην έγγξαθν πνπ ππνδεηθλχεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άιιε αληίξξεζε ππάξρεη; Θχξηε Θηνχζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ εηπψζεθε φηη ππάξρεη ην έγγξαθν, δε 

λνκίδσ φηη ππάξρεη ιφγνο λα ακθηζβεηήζνπκε ην .. 

.......: Κε ηελ επηθχιαμε φηη ζα δηνξζσζνχλ θαη νη ηηκέο, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

.......: Δπραξηζηψ θ.Γήκαξρε, επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Κε ηελ επηθχιαμε φηη πξψηνλ ζα δηνξζσζνχλ νη ηηκέο θαη κε ηελ 

επηθχιαμε, κηα δεχηεξε, φηη εγψ είκαη ζηε δηάζεζε ζαο φπνηε ζέιεηε, λα ζαο 

δψζσ ηα θψηα κνπ ζ' απηφ ην ζέκα. Νπνηε ζέιεηε. Γε ζα ην ζπδεηάκε ηψξα 

ζην Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαινδερνχκελνο, θαινδερνχκελνο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Αξα, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πεξηκέλεηε λα ζαο ηα δψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, λαη, λαη, βέβαηα. Αθνχ είλαη επηθχιαμε. Θαηά 

πιεηνςεθία. Κε επηθπιάμεηο ζεκαίλεη φηη φπσο είλαη δελ ην ςεθίδσ.  

(αξ. απνθ. 77/2011) 
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 ΘΔΚΑ 8ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: "Ππληήξεζε Πρνιηθώλ 

Θηηξίσλ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, χζηεξα απφ έγγξαθν πνπ έζηεηιαλ νη Γ/ληεο ησλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Αληε λα ηειεηψλνπκε. Ρν νπνίν ιέεη, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη νη 

εξγαζίεο πδξνρξσκαηηζκνχ θαη ειαηνρξσκαηηζκνχ ησλ δηδαθηηξίσλ δελ 

νινθιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ Ξάζρα. Γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ Πρνιείσλ αιιά θπξίσο θαη γηα ιφγνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

καζεηψλ, δεηάκε νη εξγαζίεο λα ζπλερηζηνχλ κεηά ηηο 15.6.2011, εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ιήγεη ην δηδαθηηθφ έηνο. Ρσξα, γηα ηελ ηζηνξία, ε παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ, κε ηελ 198/2010 κειέηε 

πξνυπνινγηζκνχ 52.845 επξψ πιένλ ΦΞΑ, πνπ αθνξά ηνλ ειαηνρξσκαηηζκφ 

ηνπ 1νπ θαη 2νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ Υξσπνχ, ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε ππεγξάθε ζηηο 30.12. κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ θ.Πσθξάηε Θφθθαιε. Πηελ 1.4.11 νξίζηεθε 

επηβιέπσλ κεραληθφο ηνπ έξγνπ ε θα Ξαπαζαλαζίνπ, πνιηηηθφο κεραληθφο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. Κε ηελ αξηζκ. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ εγθξίζεθε φηη ε έλαξμε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

εξγαζηψλ λα είλαη 28.3.2011, εκέξα θαηά ηελ νπνίαλ εγθξίζεθε ε αιιαγή 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ζηηο 18.4.2011 .. 

Αθνχεη θαλείο ηψξα ή ηδάκπα ην δηαβάδσ;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ακα δε ζέιεηε λα ην δηαβάζσ, λα κελ ην δηαβάζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; Γηα 

ηελ παξάηαζε; Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ζην ζέκα απηφ ην ζπγθεθξηκέλν, ζην 7ν ζέκα πνπ 

αθνξά ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ, δχν παξαηεξήζεηο ζέισ λα θάλσ 

θαη κηα εξψηεζε. Ζ εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ην αλ έρεη γίλεη αλνηρηφο 

δηαγσληζκφο ή φρη. Νη παξαηεξήζεηο έρνπλ λα θαλνπλε, φηη ην έξγν ην 

ζπγθεθξηκέλν ζην ζέκα 7, φπσο θαη ζην ζέκα 9, πνπ είλαη ε κειέηε γηα ηα 

φκβξηα ηεο νδνχ Καξκαξά, είλαη ν ίδηνο εξγνιάβνο, είλαη κε ρακειή έθπησζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, απηφ είλαη άιιν ζέκα ηψξα. Γελ είλαη ζέκα πνπ 

αθνξά ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππγλψκε, κηιάσ γη' απηφ ην ζέκα. Γη' απηφ ην ζέκα κηιάσ.      

    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε κηιάηε γη' απηφ ην ζέκα. Ρσξα, ην πσο έρεη γίλεη ην έξγν 

απνθαζίδνπκε ζήκεξα θαη πνηνο εξγνιάβνο ην έρεη πάξεη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ γηα ηελ παξάηαζε ηνπ έξγνπ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρψξα ζα έξζσ ζ' απηφ πνπ είπε ν θ.Θηνχζεο πξηλ. Θα κνπ 

πείηε εζείο ην ηη ζα πσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα είζηε εθηφο ζέκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ επφκελε θνξά ζα ζαο ξσηήζσ ηη ζα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα είλαη ζαθέζηαην. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κνπ δψζεηε, ζα κνπ δψζεηε κηα γξαπηή εηζήγεζε κ' απηά 

πνπ ζέιεηε θαη λα ηα δηαβάζσ. Ινηπφλ, αθήζηε κε λα πσ εγψ απηά πνπ ζέισ, 

εθηφο αλ δε ζέιεηε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ' φηη βιέπσ, ζέιεηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δάλ δε ζέιεηε, εάλ δε ζέιεηε λα πσ απηά ηα πξάγκαηα, πείηε 

ην κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ην αλ είλαη αλ ζέισ εγψ ή δε ζέισ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρφηε αθήζηε κε λα ηα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε κηιάκε γηα ηελ παξάηαζε. Κηιάκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ έξγνπ 

πιένλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα ηελ παξάηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ πνξεία ηνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα ηελ παξάηαζε κηιάκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην έρεηε μαλαθάλεη απηφ θαη άιιε θνξά.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα κε επηπιήμεηε θαη ζαο είπα, δψζηε κνπ γξαπηή ηελ 

εηζήγεζε λα ηα ιέσ φπσο ηα ζέιεηε εζείο. Δάλ ζαο βνιεχεη έηζη, δψζηε ην 

κνπ. Γελ είλαη ζεκαληηθφ φηη έρεη ππνγξαθή ε ζχκβαζε 30.12. θαη νη δχν; Νηη 

θαη νη δχν έρνπλ έθπησζε ε κηα 5 θαη ε άιιε 7%;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη γηαηί, ζπγλψκε γηα ηε δηαθνπή. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα ηψξα δηάινγν ζα θάλνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δελ ην θέξλεηε ην ζέκα ζην Ππκβνχιην; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάινγν καδί ζαο ζα θάλνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δελ ην θέξλεηε ην ζέκα ζην Ππκβνχιην γηα λα ζπδεηεζεί 

φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, ηε λνκηκφηεηα ηνπ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κφιηο ηειεηψζεηε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρε λνκηκφηεηα ηνπ έξγνπ εμεηάδνπκε ηψξα; 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κφιηο ηειεηψζεηε, ζαο παξαθαιψ λα κνπ δψζεηε ην ιφγν λα 

κηιήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζπλερίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κε μαλαδηαθφςεηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξψ λα ζαο ην ππνζρεζψ. Ππλερίζηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ κπνξείηε λα κνπ ην ππνζρεζείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δμαξηάηαη ηη ζα πείηε. Ρψξα εδψ ειέγρνπκε ηε λνκηκφηεηα ηνπ 

έξγνπ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, ζα ειέγρεηε εζείο ην ηη ζα ιέσ εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λνκίδσ φηη απφ ηνλ Θαλνληζκφ κπνξψ λα ζαο αθαηξέζσ θαη 

ην ιφγν .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηνλ Θαλνληζκφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά ζέβνκαη έλαλ αξρεγφ παξάηαμεο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηνλ Θαλνληζκφ; Γηα δείρηε κνπ ηνλ Θαλνληζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ ιέεη φηαλ ζπδεηάηε εθηφο ζέκαηνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γείρην κνπ, δείρην κνπ, δείμε κνπ ηνλ Θαλνληζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  Ππλερίζηε ηψξα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γείμε κνπ ηνλ Θαλνληζκφ πνπ ζνπ ιέεη φηη ζνπ επηηξέπεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, ηνλ Θαλνληζκφ πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γείμηνλ κνπ. Ξνπ είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεη ηα εθηφο ζέκαηνο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνχληνο; Γείμην κνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δια ηψξα. Κα δε κ' αθήλεη ξε Βαγγέιε. Ρη λα ηνπ θάλσ ηψξα; 

Γειαδή, ζέισ λα πσ δχν πξάγκαηα θαη δελ αθήλεη. Γηαηί έρεη θαλέλαλ ιφγν λα 

κε κ' αθήλεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαλέλαλ απνιχησο θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ ηφηε αθνχ δελ έρεηο, άθεζε κε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθεζε κε. Θα είρακε ηειεηψζεη θαη ζα είρακε θχγεη θηφιαο θαη 

αλ θαζπζηεξεί, θαζπζηεξεί απφ ηηο παξεκβάζεηο ζνπ ην ζέκα. Ινηπφλ, 

επαλέξρνκαη θαη ιέσ, φηη νη ζπκβάζεηο θαη νη δχν θαη ζην έλα ζέκα, γηα ηε 

ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ζην άιιν ζέκα γηα ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ ηεο 

Καξκαξά, ππνγξάθηεθαλ 30.12., έρνπλ δνζεί ζηνλ ίδην άλζξσπν θαη έρνπλ 

δνζεί κε ρακειή έθπησζε, ην έλα 5 θαη ην άιιν 7%.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ μέξσ πνηνο ην έδσζε. Λα καο ηα πείηε εζείο πνηνο ην 

έδσζε γηαηί ζα κε δηαθφςεη ν Ξξφεδξνο ζνπ πάιη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πσθξάηεο Θφθθαιεο, λαη, φπσο είπαηε. Ινηπφλ, απηά είρα λα 

παξαηεξήζσ θ.Ξξφεδξε θαη εάλ κε είραηε αθήζεη ζα είρακε ηειεηψζεη απφ ηελ 

αξρή. Υο εθ ηνχηνπ εγψ ςεθίδσ παξψλ θαη ζηα δχν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή λα κε δνζεί παξάηαζε λα πάκε λα βάςνπκε ζηα ζρνιεία.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δξκελείεο επί ηεο ςήθνπ κνπ δε ζαο επηηξέπσ λα ηελ θάλεηε. 

Τεθίδσ, κηιάσ θαιά θαη μέξσ ηη ιέσ. Δάλ εζείο ζέιεηε λα θάλεηε εξκελεία, ζα 

θάλεηε ζ' απηά πνπ ιέηε εζείο θαη ζηηο εηζεγήζεηο πνπ θέξλεηε θαη ζηα ζέκαηα 

φπσο ηα θέξλεηε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα, ην ζέκα ζηελ νπζία ην έρνπλ θέξεη νη Γ/ληεο ησλ 

Πρνιείσλ θ.Γηαζεκάθε θαη δεηνχλ παξάηαζε γηα ιφγνπο πγείαο ησλ καζεηψλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη Γ/ληεο ησλ Πρνιείσλ δε ιέλε απηφ, δε ιέλε απηφ. Γε ιέλε 

απηφ νη Γ/ληεο ησλ Πρνιείσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Ν θχξηνο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ δεηήζεη ην ιφγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Λαη, έρεηε δίθην, έρεηε δίθην. Νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: 30.12., λχρηα δειαδή ππνγξάθεθε θαη θνπβεληηάδνπκε αλ ζα 

ππάξρεη παξάηαζε ή φρη. Ξαξψλ, φπσο θαη ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή .. Θχξηε Σαζηψηε, θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Σαζηψηε, 

θ.Γηαζεκάθε, έρεηε δίθην ελ κέξεη. Ξνιιά ςεθηζηήθαλε λχρηα θαη θεχγνληαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θαιά θάλεηο, θαιά θάλεηο θαη ηα ιεο. Ρψξα φκσο, εκείο γηα 

λα πξνρσξήζεη απηφο ν Γήκνο πνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη ιίγνη νη 

Γήκνη ζηελ Διιάδα ζαλ ηηο δπζθνιίεο ηηο δηθέο καο, κε πάξα πνιιά έξγα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο ην είπε απηφ; Λαη, θαιά. Δζχ, εζχ ζπγρσξείζαη.  

(γέιην) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ δελ έρεηο πξφβιεκα, ιεο φ,ηη ζέιεηο. Λαη, λαη, δελ έρνπκε 

πξφβιεκα θαλέλα. Πε δηαβεβαηψ, θαλέλα πξφβιεκα. Πε ιίγν ζα ην 

δηαπηζηψζνπλε, φπνηνο έρεη απνξία, φινη. Ρέινο πάλησλ, ζεκαζία έρεη Γησξγν, 

φηη ζε δηαβεβαηψ, φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο, παξαιείςεηο, εκεξνκελίεο λχρηαο, 
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ζπκθσλψ. Νια απηά, φια απηά .. Ξεξίκελε, έρνπκε πέζεη ζηα βαζηά .. Ξάιη, 

μαλαπέζην. Δρνπκε πέζεη ζηα βαζηά κε κηα βάξθα κέζα ζηνλ σθεαλφ. Ακα 

ζέιεηε λα ην θαηαιάβεηε, ην θαηαιαβαίλεηε. Γελ ην θαηαιαβαίλεηε. Δγψ ζα 

ζαο ην ιέσ ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φπσο ην αλέιπζε ν Βαγγέιεο κεηά.  

ΓΔΓΔΠ: Λα ην ιέηε θαη πξνεθινγηθά φκσο θ.Γήκαξρε, φρη κεηά ηηο εθινγέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αληε πάιη.  

ΓΔΓΔΠ: Δζχ ήζνπλ ρξφληα εδψ πέξα ζην θνπξκπέηη. Γελ ήμεξεο; Γελ ήμεξεο 

εζχ; Δζχ αθνχ ηα μέξεηο φια, φια ηα μέξεηο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ, εζχ .. Δρεηο δίθην θ.Γέδε, έρεηο δίθην. Θχξηε Γέδε, έρεηο 

δίθην. Λα είζαη ζίγνπξνο φκσο φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηαζθν, αο πξνρσξήζνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. απηά φια ζα αλαιπζνχλ ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν απν ηνπο 

θαηάιιεινπο αλζξψπνπο θαη ζα γίλεη άκεζε εληνιή γηα δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. 

Ρν θαηάιαβεο; Ζδε, ήδε πήξακε κηα .. ζην Θαπαλδξίηη ζηείιακε ραξηάθη λα 

γίλεη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο απ' απηφ πνπ παξαιάβακε απφ ηελ θα Θειίδνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα ζηέιλνπκε, νπνηαδήπνηε ππνςία ππάξρεη, φπνπ ππάξρεη, ζα 

γίλεη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. Δρνπκε δξφκν κπξνζηά καο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ δελ ακθηζβήηεζα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ηψξα φκσο, αιιά ηψξα φκσο εκείο αλ αθνινπζνχζακε ηελ 

ηαθηηθή ηεο αληηπνιίηεπζεο φηη ζα πξέπεη επεηδή ππαξρεη θάηη κε εξψηεκα, λα 

κελ πξνρσξήζεη ε δηαθαζία. Λα κε γίλεη ην έξγν; Γελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε 

ην έξγν λα κε γίλεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγσ Γηάλλε δελ είπα φηη αλαιάβαηε, ηα αλαιάβαηε φια θαιά. 

Νχηε δεηάσ λα κε γίλεη ην εξγν. Εεηάσ φκσο λα αθνπζηνχλ νξηζκέλα 

πξάγκαηα. Απηφ δεηάσ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ θαιά δε ζα κνπ πεηο ηη ζα ςεθίζσ. Ν έλαο ζα κνπ ιέεη ηη ζα 

πσ θαη ν άιινο ηη ζα ςεθίζσ. Θάηζε ηψξα ληε, κελ ηξειαζνχκε θηφιαο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε, κηζφ ιεπηφ. Κηα θαη αλαθεξζήθαηε πάιη, 

ζαο δηαβάδσ ηνλ Θαλνληζκφ πνπ έρεη ςεθίζεη ν Γήκνο Υξσπίσλ, κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχκε κέρξη ηψξα. Ιέεη, ν νκηιεηήο δε δηαθφπηεηαη, παξά κφλν αλ 

εθθεχγεη ηνπ ζέκαηνο, αλ εθθεχγεη ηνπ ζέκαηνο, ην επαλαιακβάλσ, ή 

εθηξέπεηαη ζε πξνζσπηθέο επηζέζεηο θαη χβξεηο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν 

Ξξφεδξνο δηθαηνχηαη λα ηνλ δηαθφςεη ή θαη λα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ηη απφ ηα δχν έθαλα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθθχγαηε ηνπ ζεκαηνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δθπγα απφ ην ζέκα. Ινηπφλ, αλ θεχγσ απφ ην ζέκα, ζηελ 

εηζήγεζε αλαθέξεηε γηα 30.12., αλαθέξεηε εθπηψζεηο θαη πνζά. Δάλ εζείο 

ζεσξείηε φηη εγψ είκαη εθηφο ζέκαηνο, θαιχηεξα λα ηα μαλαδηαβάζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλψ ζ' απηφ πνπ ιέηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαιχηεξα λα ηα μαλαδηαβάζεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην μέξσ. Κπνξεί λα έρεηε θαη δίθην, αιιά άιιν πξάγκα 

εμεηάδνπκε θαη γηα άιιν πξάγκα ζπδεηάκε ζήκεξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Δγψ αλαθέξνκαη ζηελ εκεξνκελία θαη ζηα πνζά πνπ 

αλαθέξεη ε εηζήγεζε ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλ λνκίδεηε φηη είκαη εθηφο ζέκαηνο, είλαη πξφβιεκα δηθφ ζαο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε.   

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ πνπ είπε ν θ.Γήκαξρνο, πιεηνςεθία έρεη, φ,ηη ζέιεη αο 

πξνρσξήζεη. Γε ρξεηάδεηαη απφ εδψ πέξα .. ηέηνηεο νκνθσλίεο. Δρεη ηε δηθηά 

ηνπ πιεηνςεθία, κπνξεί λα πξνρσξήζεη φ,ηη απφθαζε ζέιεη. Αιιά ηέηνηεο 

νκνθσλίεο, κελ ηηο ςάρλεη απφ εδψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή, εηδηθά φηαλ 

κπνξνχκε λα πνπκε γηα πξάγκαηα πνπ έγηλαλ λχρηα. Δγψ ζα κπνξνχζα λα πσ 

φηη θαη θάπνηνη έρνπλ καχξα κεζάλπρηα. Απηφ φκσο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα κέλα, είλαη φηη δελ κπνξψ λα αθνχσ ηνλ θ.Γήκαξρν λα ιέεη, φηη απηφ ην 

πξάγκα έγηλε λχρηα θαη λα εηζεγείηαη ν ίδηνο λα ην ςεθίζνπκε. Γηαηί εγψ 

βιέπνληαο ηελ εηζήγεζε θαη βιέπνληαο φηη θαη νη άλζξσπνη πνπ είλαη δάζθαινη, 

εηζεγνχληαη ζ' απηφ ην ζέκα, ζέισ λα πσ λαη. Νηαλ ν ίδηνο ν Γήκαξρνο φκσο 

κνπ ιέεη, φηη απηφ έρεη γίλεη λχρηα, ηφηε πσο ζα ην ςεθίζσ; Θαη δε ζα πξέπεη 

λα ην ςεθίζεη θαη ν ίδηνο, ζα πξέπεη λα ην θαηαγγεηιεη, λα ην ζηακαηήζεη. Λα 

ην πξνζβάιιεη. Αξα, εάλ ξίρλνπκε ιάζπε επεηδή έηζη καο αξέζεη θαη είλαη θαη 

εχθνιν, είλαη ην έλα ζέκα αιιά δελ κπνξεί λα θάζθνπκε θαη λα αληηθάζθνπκε. 

Αλ έγηλαλ λχρηα θαη είλαη απάηε θαη είλαη θνκπίλα, ζηακαηάεη ηψξα θαη ην πάκε 

γηα έιεγρν. Γηαηί απηφ είλαη κφλν ζπθνθαληία θαη είλαη ην παηρλίδη. Αλ 

πξαγκαηηθά πξέπεη λα ζηακαηήζεη, λα ηνπ δψζνπκε παξάηαζε γηαηί κπξίδεη ην 

ρξψκα ζηηο αίζνπζεο, ηφηε λα ην ςεθίζνπκε. Δλα απφ ηα δχν είλαη. ∞ είλαη 

λχρηα θαη θνκπίλα θαη απάηε θαη λα κε καο βάιεηε λα ην πηνζεηήζνπκε ή είλαη 

πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη λα ςεθίζνπκε λαη, γηαηί δελ κπνξνχλ ηα παηδηά λα 

κπξίδνπλ ηα ρξψκαηα. Νηαλ ν ίδηνο ν Γήκαξρνο ζήκεξα ηνπνζεηείηαη θαη ιέεη 
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φηη εγηλε λχρηα, εκείο γηαηί λα ην ςεθίζνπκε; Θαη εζείο θχξηνη λα κελ ην 

ςεθίζεηε γηαηί είζαζηε ππφινγνη. Λα κελ ςεθίζεηε ηίπνηα πνπ έγηλε λχρηα θαη 

αλ ειεγρζνχλε φια θαη πξψηα απ' φια ε Θνηλφηεηα Καιαθάζαο κε 50 ειέγρνπο. 

Ξξψηα απ' φια ε Θνηλφηεηα Καιαθάζαο κε 50 ειέγρνπο. Θαη θάπνηνη γειάλε 

εηξσληθά αιιά δελ πεηξάδεη, ζα δνχκε ην ηέινο φιεο απηήο ηεο πεξηφδνπ. Αιιά 

λα κνπ ιέλε φηη έγηλε λχρηα ν ίδηνο ν Γήκαξρνο, λα ην πάξεη πίζσ. Λα 

αλαθαιέζεη λα ςεθίζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ εκεξνκελία, ζπγλψκε ..  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, θαιά λα πάζεηο. πνγξαθέο θαη 

ζπκβάζεηο ζηηο 30.12., ζηηο 2 ηνπ Γελάξε έπξεπε λα ηηο αθπξψζεηο θαη λα παο 

ζε θαηλνχξγηνπο δηαγσληζκνχο. Απηφ κφλν. Ρίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Νξίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λα πσ κηζφ ιεπηφ θάηη; Ινηπφλ, θαη εκείο κέρξη λα γίλεη, αθνχ 

ππαξρεη ακθηβνιία γηα ηηο ζπκβάζεηο θαη κέρξη λα γίλεη ν δηαρεηξηζηηθφο θαη 

νηθνλνκηθφο έιεγρνο γηα ηνλ νπνίν έρνπκε αθνχζεη πάξα πνιιέο θνξέο, θαη 

εκείο ςεθίδνπκε παξψλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 30.12. επεηδή ππάξρεη ζε δηάθνξα εξγα, πξέπεη λα μέξεηε ην 

εμήο, φηη δελ είλαη απνθιεηζηηθά παξάλνκν θαη δελ είπα απηφ εγψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ είπα απηφ. Νκσο, φκσο πνιηηηθά, πνιηηηθά, φηαλ θάπνηνο 

θεχγνληαο θαη πάεη ζπίηη ηνπ ζε 2 κέξεο ππνγξάθεη ζχκβαζε, πνιηηηθά δελ 

είλαη εζηθφ. Ρν πνιηηηθά, ην πνιηηηθά .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, ν δηαγσληζκφο πνηα εκεξνκελία ιέεη; Ρη 

παξαπιεξνθνξείηε; Ν δηαγσληζκφο πνηα εκεξνκελία είλαη; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαλησηε, ζαο έδσζε θαλείο ην ιφγν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πνιηηηθά εζηθφ θαη αλήζηθν είλαη άιιν απφ ην αλέληηκν ή 

παξάλνκν. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί θάζε θνξά πνπ κηιάεη ν Γήκαξρνο 

εμεγείξεζηε φινη καδί.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ πξέπεη λα ηνλ θαηαιάβεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πεηάγεζαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην ηνλίζσ, λα ην ηνλίζσ, θαη ην 

Ππκβνχιην ζα θξίλεη. Ρν λνκηθφ κέξνο ηεο ππφζεζεο θαη ην παξάλνκν ζα ην 

θξίλνπλ άιινη. Δκείο φκσο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζεβαζηνχκε ηα ρξήκαηα 

πνπ έρνπλε μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία γηα ηα παηδάθηα λα είλαη ζην ζρνιείν ηνπο 

φπσο πξέπεη. Θα ζπλερίζνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη νη παξαλνκίεο ζα πάλε 

ζηε ζέζε ηνπο φηαλ πξέπεη θαη κε ηε ζεηξά ηνπο, αιιά θαη ηα έξγα ζα 

ζπλερίζνπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλεξρφκαζηε επί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρεη αληίξξεζε ηειηθά 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κε δνζεί παξάηαζε;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, εκείο παξψλ θ.Ληθνιάνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νλνκαζηηθή ςεθνξία γηα ην ζέκα απηφ; Ξνηνη δηαθσλνχλ; Λα 

θαηαγξαθνχλ. Ινηπφλ, ν θ.Σαζηψηεο παξψλ. Ζ θα Πηεξγίνπ παξνχζα. Ν 

θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκαξρνο ππφζρεηαη φηη ζα θάλεη 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη φηη ζα ηα ειέγμεη φια απηά, εγψ ζα ςεθίζσ λαη.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άξα αληηξξήζεηο, αληηξξήζεηο πνηνη ζπλάδειθνη έρνπλ 

αθφκα;  

ΟΝΠΠΖΠ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκαξρνο ..   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Πηδέξεο. Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε θαηαγξαθεί. Ζ θα Βαξλάβα. 

Θχξηε Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκαξρνο παίξλεη πίζσ φηη δελ ππάξρεη 

ηίπνηα κεκπηφ, γηαηί έηζη καο είπε πξνεγνπκέλσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίδεηαη ππέξ ηεο παξάηαζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Τεθίδσ λαη, ςεθίδσ λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην Ππκβνχιην .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, επεηδή ε ζχκβαζε κε ηε Καξκαξά δελ έρεη μεθηλήζεη 

αθφκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίζακε ηψξα θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, άιιν ιέσ. Γελ έρεη μεθηλήζεη. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. 

 

(αξ. απνθ. 80/2011) 
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ΘΔΚΑ 9ν 

 

Δγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ: "Ρζηκεληόζηξσζε νδνύ Φάξνπ (Σαιθνύηζη)". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 8ν ζέκα. Θχξηε Ζιηάζθν, εηζεγεζείηε ην ζέκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ, επεηδή ν Βαγγέιεο ην έρεη ρεηξηζηεί ην ζέκα .. Γελ 

είλαη αλάγθε λα δηαβαζηεί ε εηζήγεζε φιε. Κπνξείηε λα .. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θέιεηε λα ζαο δηαβάζσ ηελ εηζήγεζε; Ρελ έρεηε πάξεη, αθνχ 

ηελ έρεηε πάξεη φινη. Ρν έξγν έρεη νινθιεξσζεί, έρεη πιεξσζεί.   

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δελ έρσ .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρη άιιν ζέιεηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ δχν πξάγκαηα; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Υξαία, πέζηε δχν πξάγκαηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Υξαία. Απηφ ην έξγν, απηφ ην έξγν έρεη γίλεη ην 2009, αλ 

ζπκάκαη, έρεη ηειεηψζεη. Δρεη παξαιεθζεί κε ηε δηαδηθαζία πνπ ηελ μέξεηε 

φινη. Νξίδεηαη Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο απφ ηελ ΡΗΓΘ, καδί κε εθπξφζσπν ηνπ 

Γήκνπ, έγηλε ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ην έξγν έρεη απνπεξαησζεί, έρεη γίλεη 

θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ έξγνπ. πάξρνπλε θαη ηα αλάινγα έγγξαθα ζηελ 

Ρερληθή πεξεζία. Γηα φπνηνλ ζέιεη λα ηα δεη, είλαη κηα δηαδηθαζία ηππηθή, φπσο 

ζε φια ηα έξγα, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Ζιηάζθν θαη ην Γήκαξρν, επεηδή ήηαλε 

ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηη είραλ ςεθίζεη γη' απηφ ην έξγν ηφηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα απαληήζσ εγψ θαη θαιά πνπ κνπ ηε δίλεηο ηελ επθαηξία θίιε 

Θψζηα, γηαηί γξάθεθε θαη ζε θάπνηνλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη ζηνλ ηχπν, φηη ν 

Αληηδήκαξρνο ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην πνπ είρακε ζέκα γηα ηελ παξάηαζε 

πξνζεζκίαο ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ήκνπλ ζπγρπζκέλνο θαη δελ ήμεξα ηη λα ςεθίζσ. 

Δίρα ινηπφλ θαηαςεθίζεη απηή ηε κειεηε, φρη γηαηί δελ ήζεια λα γίλεη ην έξγν, 

γηαηί είρα πξνηείλεη, απηφ ην έξγν λα γίλεη κηα δηεχξπλζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Γειαδή, δήηεζα λα γίλεη θαη αγσγφο νκβξίσλ καδί κε θξεάηηα δηακπεξή πάλσ 

ζην δξφκν θαη έλα ηνηρίν αληηζηήξημεο ζην ινθάθη, δελ μέξσ αλ ην μέξεηο γηα ηη 

κηιάκε. Ρν μέξεηο ην έξγν; Ρν έρεηο ππ' φςηλ ζνπ; Ινηπφλ, είρα ινηπφλ δεηήζεη 

λα γίλεη ην εξγν κ' απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηη πνπ αλ δηαβάζεηε ηα πξαθηηθά, 

ππνζρέζεθε ν Γήκαξρνο ηφηε φηη λαη, θ.Ζιηάζθν ζα δεηήζνπκε απφ ηελ ΡΗΓΘ 

λα ηξνπνπνηεζεί ε κειέηε θαη λα γίλεη φπσο δεηήζαηε εζείο, πξάγκα θπζηθά 

πνπ δελ ην έθαλε. Ινηπφλ, θαη ην έξγν θπζηθά ην δεκνπξάηεζε θαη ην 

νινθιήξσζε. Δίρα ινηπφλ δεηήζεη, ήζεια λα θαηαςεθίζσ ηε κειέηε θαη δήηεζα 

ηε βεβαίσζε ηνπ θ.Γαβξηήι γηα λα θάλεη απηφ πνπ είρα .. Θαη ήηαλ θάηη ην 

νπνίν ην είρακε θάλεη θαη εκείο, γηαηί είρακε δεηήζεη κειέηε απφ ηελ ΡΗΓΘ θαη 

δεηήζακε λα γίλεη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν θαη θπζηθά δελ έγηλε. Δγηλε ινηπφλ ην 

έξγν φπσο πξνέβιεπε ε κειέηε, ηε δηαδηθαζία ηελ μέξεηε κηα θαη έρεηε θαη 

ηεξάζηηα εκπεηξία, έγηλε ε κειεηε κε ηελ επηβιέπνπζα κεραληθφ, έγηλε θαη 

δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο θαη απιά θάλνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Απηφ είρα πεη θαη θπζηθά ηφηε ν ηχπνο, ν ηχπνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λνκίδσ, λνκίδσ πσο λαη, αλ ζπκάκαη, λνκίδσ πσο λαη, κε ηελ 

παξαηήξεζε απηή. Κπνξεί λα είρα ςεθίζεη θαη φρη, κπνξεί λα είρα ςεθίζεη θαη 

φρη γηαηί είρε δεζκεπηεί ν Γαβξηήι ηφηε λα ην θάλεη θαη ν ηχπνο ηφηε έγξαςε φηη 
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εγψ ήκνπλ ζπγρπζκέλνο ζηελ απφθαζε κνπ γηα ηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα. 

Διενο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε. Δληάμεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, γηα ην έξγν, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα θαληάδνκαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ εδψ πέξα απηφ ην 

δξφκν πνπ θνπβεληηάδνπκε, δελ ηνλ έρεηε δεη πνηέ. Δηπρε λα πεξάζσ ηπραία 

ρζεο ην βξάδη απφ εθεί. Κηιάκε γηα έλαλ δξφκν κε 40, θαη φ,ηη ιέσ ν 

θ.Αληηδήκαξρνο ζα ην επηβεβαηψλεη, κε 40 πφληνπο θιήζε, πάλσ ζε έλαλ ιφθν 

κε δεμηά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο, 40 πφληνπο θιήζε έρεη ν δξφκνο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κνίξεο, κνίξεο. Θαηαιαβαηλφκαζηε, κνίξεο. Κε γθξεκφ ζηα δεμηά 

αλεβαίλνληαο 300 κέηξα .. Λαη, αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ςεθίζακε γη' απηφλ ην ιφγν ηφηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Πήκεξα πσο είλαη ην έξγν, απηφ πνπ 

παξαιακβάλεη ν Γήκνο. Θέιεη ην Πψκα λα κάζεη πσο είλαη; Δλα έξγν ζην νπνίν, 

έλα έξγν ζην νπνίν αχξην δελ παίξλεη θαλείο φξθν φηη δε ζα ζξελήζνπκε 

ζχκαηα θαη αο πάξεη φξθν ν Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο, ν Αληηδήκαξρνο, θαη λα πεη 

φηη αχξην ζ' απηφλ ην δξφκν δε ζα έρνπκε ζχκαηα. Ξαξαιακβάλνπκε ινηπφλ, 

απηήλ ηε ζηηγκή παξαιακβάλνπκε, ςεθίδνπκε έλα έξγν ην νπνίν ζα είλαη 

κεζαχξην θνληάο. Δκείο θαηαςεθίδνπκε απηφ ην έξγν θαη φζνη είζηε έηνηκνη λα 

αλαιάβεηε ην βάξνο απηνχ ηνπ έξγνπ, ςεθίζηε ππέξ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Φίιε Κηράιε .. Κηζφ ιεπηφ Ξξφεδξε, επέηξεςε κνπ. Δρεηο δίθην .. 
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(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρσ δψζεη ην ιφγν ζηελ θα Βαξλάβα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δληάμεη, απηφ είπα. Ξξψηα ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Βαξλάβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΑΟΒΑΒΑ: Ινηπφλ, εκείο ηφηε πνπ είρακε ςεθίζεη ηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ 

Ξίλαθα θαηαςεθίζακε. Νπφηε ηζρχεη ην ίδην θαη ζήκεξα. 

 Δληάμεη, επραξηζησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα θάλνπκε ηψξα, εληάμεη. πάξρεη απαξηία θ.Ιίηζα. Ρν 

Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 81/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 10ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο έλαξμεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: "Απνρέηεπζε 

νκβξίσλ νδνύ Καξκαξά". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. Νξίζηε θ.Βειηαλησηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη' αξρήλ, ηελ παξάηαζε ζα ηελ ςεθίζσ, αιιά ζα πξέπεη 

λα δηεπθξηλίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Ξξνεγνπκέλσο αθήζαηε ππνλννχκελα γηα 

ηηο 30 Γεθεκβξίνπ. Μέξεηε φκσο φηη ε νπζηαζηηθή δηαδηθαζία ελφο έξγνπ είλαη ν 

δηαγσληζκφο. Δίλαη εχθνιν λα ξίρλεηο ππνλννχκελα θαη απηά βέβαηα γπξίδνπλε 

πίζσ θ.Γήκαξρε. Γελ είλαη ην έξγν ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ, ην έξγν απηφ πηζαλφλ 

λα έρεη γίλεη ν δηαγσληζκφο ζηηο 15 Καξηίνπ. Γελ μέξνπκε πφηε έρεη γίλεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε παξαθαιψ θ.Γήκαξρε, ζα κε αθνχζεηο, ζα κε αθνχζεηο. 

Νηαλ παίξλεηο ην ιφγν, ν Ξξφεδξνο δελ κνπ ην επηηξέπεη. Γεχηεξνλ, θάπνηνη, 

θάπνηνη, είπε ν Γήκαξρνο, φηη θάπνηνη δε γλσξίδνπκε. Αιιά εγψ ηνπ ιέσ φηη θαη 

θάπνηνη πνπ δελ μέξνπλε, δελ αθνχλε θηφιαο θαη ηα βξίζθνπλε κπξνζηά ηνπο. 

Θαη θ.Αληηδήκαξρε, είπαηε φηη δελ έρεηε ην καγηθφ ξαβδάθη. Γελ αθνχηε φκσο 

φηαλ ζαο ιέλε θάηη. Παο έιεγε πξνεγνπκέλσο ν θ.Ονχζζεο γηα ηα θαχζηκα ζηνλ 

Θάιακν θαη θάπνηα ζηηγκή δε ζα έρεηε θαχζηκα γηα ηα απηνθίλεηα, γηαηί δελ 

έρεη ππνινγίζεη ν κεραλνιφγνο ηα ρηιηφκεηξα πνπ θάλνπλ ηα απνξξηκκαηνθφξα 

φηαλ είλαη γηα λα πάλε ζηα Ιηφζηα. Πηηο 16.3., ζηελ αλαθνίλσζε πνπ είρα θάλεη 

.. Κάιινλ λα ην εμεγήζνπκε δηαθνξεηηθά. Δδψ ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ 

έρεη ππνγξάςεη κηα πξνζεζκία, έλα ρξνλνδηάγξακκα ζηηο 18.4. θαη δίλεη 

ρξνλνδηάγξακκα 28.3. κέρξη 28.5. Δληάμεη, εγψ δε ζρνιηάδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ αλαθέξεζηε θ.Βειηαληψηε;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρν ρξνλνδηάγξακκα ππνγξάθηεθε ζηηο 18.4. θαη ε πξνζεζκία 

ήηαλε 28.3. κε 28.5. Δηζη; Αξα ζα πεγαίλακε κνηξαία ζε παξάηαζε. Γεχηεξνλ, 

ζηηο αλαθνηλψζεηο κνπ ζηηο .. Θάζε έξγν, φηαλ ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, 

ππνγξάθεη .. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ηε ζθέςε ζαο θ.Βειηαληψηε. Κελ απαληάηε, 

νινθιεξψζηε ηε ζθέςε ζαο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίρα πεη ινηπφλ, είρα πεη ινηπφλ ζηηο 16.3. φηη πξψηα απ' φια 

ζα ήζεια λα ζπγραξψ πνπ επηηέινπο έκαζα φηη ζπζηήζεθε ζε Πψκα ε 

Δπηηξνπή Ξεξηβάιινληνο. Λα ζπκίζσ φκσο θαη ππνγξακκίδσ πάιη φηη ππάξρνπλ 

έξγα ζε εμέιημε, πνπ ηα πεξηζζφηεξα είλαη κε ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ 

θαη θηλδπλεχνπλε λα ραζνχλε. Νζεο θνξέο πξνζπάζεζα λα ελεκεξσζψ, κνπ 

ιέλε φηη δε ιεηηνπξγεί ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ, δηαβάδσ αθξηβψο ηα 

πξαθηηθά. Ξήγα, επηζθέθηεθα ηελ Ξεξηθέξεηα θαη λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη ε 

πξψελ ΡΓΘ, Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, νλνκάδεηαη πιένλ 

Ρκήκα Ρερληθήο Δμππεξέηεζεο ΝΡΑ. Κφλν ν ηίηινο, θαηαιαβαίλεηε γηαηί έρεη 

ζπζηαζεί. Δάλ δειαδή ηφηε ν Γήκνο είρε απεπζπλζεί κε έλα έγγξαθν .. 

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά .. Δληάμεη. Δάλ ηφηε ινηπφλ ν Γήκνο, ην Γελάξε, ην 

Φιεβάξε, είρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, βιέπεηε φηη έρεηε απφιπηε ζηγή, πξάγκα πνπ 

δε ζπκβαίλεη κε ηνπο άιινπο νκηιεηέο. Ππλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηε θνξά. Ινηπφλ, εάλ ινηπφλ ν Γήκνο ην Γελάξε, ην 

Φιεβάξε, πξηλ ζπζηήζεη, πξηλ λα πεξηκέλεη λα ζπζηήζεη ηελ Ρερληθή πεξεζία, 

είρε απεπζπλζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξεζία θαη είρε νξηζηεί ηφηε ν επηβιέπσλ, 

ηψξα δε ζα κηιάγακε γηα παξάηαζε, ζα κηιάγακε γηα νινθιεξσκέλν έξγν.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, αγαπεηέ θίιε Κίκε, επεηδή ζην εμήγεζα θαη πξνθνξηθά 

αιιά δελ ην θαηάιαβεο, κα .. θαη θπζηθά θάλεηο πνιχ κεγάιν ιάζνο. Γηαηί ζην 

είρα πεη θαη ηφηε φηη ε ΡΓΘ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο δελ πθίζηαηαη. Ξεξηκέλακε λα 

πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε παξαθαισ, εγψ δε ζε δηέθνςα. Δγψ δε ζε δηέθνςα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηη γίλεηαη θ.Βειηαληψηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δε ζε δηέθνςα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα είλαη ζπκπεξηθνξά απηή; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε άθνπζα κε επιάβεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, είλαη ζπκπεξηθνξά ηψξα απηή; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα κ' αθνχζεηο, ζα ηα αθνχζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιεο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη αχξην ζα έξζεηο λα ζνπ δείμσ θαη ηα ραξηηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιινλ δελ αληέρεηε λα αθνχηε ηίπνηα.  

(ηαπηφρξνλε δηαινγηθή ζπδήηεζε) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δε κηιάσ κε ιφγηα, κηιάσ κε έξγα. Αχξην ινηπνλ ζα έξζεηο 

επάλσ λα δεηο κέζα ζηνλ 4ν πνπ ε ΡΓΘ Ξαιιήλεο καο έζηεηιε ηα 

ζπλερηδφκελα έξγα θαη καο δήηεζε εάλ πξνηηζέκεζα λα δεηήζνπκε ππνζηήξημε 

ηεο. Δπεηδή ινηπφλ μέξεηο πνιχ θαια φηη έρσ πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ΡΓΘ θαη έρσ ζπλελλνεζεί κε ηνλ θ.Κπαηδίθν, έρνπκε κηιήζεη 

πάκπνιιεο θνξέο κε ηνλ θ.Εακπάξα, κε ηελ θα Γνγάθε, κε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο, ήμεξεο ινηπφλ ή ζα έπξεπε λα ήμεξεο γηαηί πνιηηηθή, γηαηί πνιηηηθή 
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δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηελ θάλνπκε. Θα έπξεπε λα μέξαηε φηη ε ΡΓΘ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πνιεκνχζε λα βξεη αληηθείκελν θαη ην βξήθε γχξσ ζην 

ηέινο ηνπ Απξηιίνπ. Διάηε ινηπνλ αχξην λα ζαο δείμσ ηελ θαηάζηαζε κε ηα 

ζπλερηδφκελα έξγα, ειάηε λα ζαο δείμσ ηελ θαηάζηαζε κε ηα ζπλερηδφκελα 

έξγα πνπ καο έζηεηιε ε ΡΓΘ θαη καο δήηεζε γηα ην αλ ζα ζέινπκε λα 

δεηήζνπκε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ηψξα ζα θαλσ εγψ παξάπνλν. Ρη λα δηαβάζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζείο θάλαηε κηα πξφηαζε πνπ εγψ ηελ ήμεξα απφ ηνλ Γεθέκβξε. 

Δγψ απφ ηνλ Γεθέκβξε ήμεξα φηη ζα γίλεη απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζπλερίζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ ηη λα θάλσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, εγψ ινηπφλ .. Δζείο ην κάζαηε ην Γεθέκβξε .. ηνλ 

Κάξηην. Δγψ ην ήμεξα απφ ην Γεθέκβξε φηη ζα γίλεη αχην αιιά δελ είρε γίλεη, 

αιιά δελ είρε γίλεη. Γελ είρε ζπζηαζεί πεξεζία γηα λα δεηήζνπκε ππνζηήξημε 

θαη ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη ηη ΡΓΘ είρε δεηήζεη λα απνπνηεζεί ησλ 

επηβιέςεσλ ηεο ην Γεθέκβξε θαη πεξίκελε λα νξίζνπκε εκείο επηβιέςεηο ή λα 

δεηήζνπκε ηε δηνηθεηηθή ηεο βνήζεηα, αθνπ ζπζηαζεί ζε πεξεζία. Γελ ηα 

μέξεηε θαιά θαη πεγαίλεηε λα ξσηήζεηε ηνλ θ.Ενχηζν. Θάλεηε απιά ζπζηάζεηο 

γηα λα ηηο θάλεηε. Γπζηπρσο. Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζαο ιέσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρα πξαθηηθά.. Κα ζαο απάληεζα θαη ηφηε. Γε ζέιαηε λα αθνχζεηε. 

Διάηε αχξην, ειάηε αχξην λα ζαο δείμσ ηα ραξηηά. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είπαηε, ην είπαηε, νινθιεξψζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ην ζέκα ινηπφλ, εγψ ζα ζπκπιεξψζσ ζ' 

απηα πνπ, επεηδή ήηαλ θαη ζην πξνεγνχκελν ζέκα, δε ζα ηνπνζεηεζψ, νη 

ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη, είηε ζέιεηε λα πείηε είλαη λφκηκεο, είηε 

λνκφηππεο, έρεη δηθαίσκα λα ππνγξάςεη ζχκβαζε. Νπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο 

είλαη εζηθφ ην ζέκα γηα ηηο ζπκβάζεηο απηέο ζηηο 30 ή 31.12. Νκσο πξέπεη λα 

μέξεηε φηη φηαλ ππνγξάθεηαη κηα ζχκβαζε, δεκηνπξγείηαη κηα ππνρξέσζε. Ζ 

λέα Γεκνηηθή Αξρή ινηπφλ είλαη ππνρξεσκέλε λα πινπνηήζεη ηε ζχκβαζε ή λα 

ηε ιχζεη, απνδεκηψλνληαο ηνλ εξγνιαβν. Γελ μέξσ πφζνη ην μέξεηε απηφ, γηαηί 

είλαη πνιηηηθή βνχιεζε, είλαη πνιηηηθή βνχιεζε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Γέδε, εγψ δε ζαο δηέθνςα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα εμεηάδνπκε ηειηθά πάιη ηε λνκηκφηεηα ηνπ έξγνπ ξε 

παηδηά; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη ινηπνλ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε εζπράζηε. Ζζπράζηε θ.Γέδε. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΔΓΔΠ: Ζκνπλ κέινο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζζπράζηε θ.Γέδε. Κε γξάθεηε ζηα πξαθηηθά ηίπνηα. Κε γξάθεηε 

ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ζπκθσλήζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε; Κηζφ ιεπηφ λα νινθιεξψζεηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νζν θαη αλ ζέιεηε λα σξχεζηε, απηά πνπ ιέσ είλαη γεγνλφηα. 

Δηζη είλαη. Απηφο είλαη ν Λφκνο. παξρεη ινηπφλ.. Δάλ δηαιπζεί ε ζχκβαζε, 

ππάξρεη απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ κε ην 10% ηεο ζχκβαζεο θαη ν Θσκάο ην 

μέξεη πνιχ θαιά. Απφ εθεί θαη πέξα ινηπφλ, απφ εθεί θαη πέξα ινηπφλ, ε 
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Γεκνηηθή Αξρή ήηαλε ππνρξεσκέλε, γηαηί είρακε νριήζεηο απφ ηνπο 

εξγνιάβνπο θαη αλ εξρφζαζηαλ ζηελ Ρερληθή πεξεζία ζα ηα καζαίλαηε, αιιά 

δελ έξρεζηε, είρακε νριήζεηο απφ ηνπο εξγνιάβνπο εγγξάθσο θαη ήκαζηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα δξάζνπκε. Λα νξίζνπκε επηβιέςεηο θαη απφ εθεί θαη πέξα, 

αθνχ νξίδακε επηβιέςεηο, είρακε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Νξίδνληαο 

επίβιεςε δεκηνπξγείηαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ν ρξφλνο εθηέιεζεο 

θαη λα θαζίζνπκε θάησ λα δνχκε πνηα απ' απηά ζα πινπνηεζνχλε θαη θπζηθά αλ 

έρνπκε ηα ιεθηά. Ρειεπηαίν πνπ ζέισ λα πσ, είλαη πξαγκαηηθά, εζηθά, 

πεξίεξγν, ζα ην πσ εηζη, λα κελ πσ θάηη άιιν, φηαλ απφ ηδίνπο πφξνπο έρεηο 

δεκνπξαηήζεη πξνγελέζηεξα έλα έξγν, ππνγξάθεηο ζχκβαζε 30.12., αιιά 

απηφ, ε πνιηηηθή βνχιεζε ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή, γηαηί φηαλ ππνγξάθεηο νδνπνηίεο ή έξγα ην νπνία κπνξεί λα κελ 

είλαη ζηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο, ηε δεζκεχεηο θαη ηελ 

ππνρξεψλεηο αλ κε ηη άιιν λα πιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ απνδεκίσζε, αλ δε 

ζεο λα ην θάλεηο ή δελ κπνξείο λα ην θάλεηο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα θαη δελ 

έρεηε θαηιάβεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λνκηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Διιεληθά κηιάσ θ.Γέδε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, πνηνο ζαο δίλεη ην ιφγν θάζε θνξά;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κίιεζα γηα εζηθή ηνπ ζέκαηνο. Δίπα, ην έξγν κπνξεί λα είλαη 

λφκηκν ή λνκφηππν. Δθηφο θαη αλ δε ζέιεηε αλ αθνχηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θαιχθηεθε ην ζέκα θ.Ζιηάζθν. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο είπα φηη ην έξγν .. Λαη, λφκηκν ή λνκφηππν. Δγψ είπα γηα 

παξάλνκν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπα φηη ην έξγν είλαη λφκηκν ή λνκφηππν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν, νινθιεξψζηε, θιείζηε ην ζέκα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ, φ,ηη ζεο θαηαιαβαίλεηο. Δίλαη πξφβιεκα ζνπ. Δγψ είκαη 

ζπγθεθξηκέλνο θαη απνθιεηζηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ιέσ κε ζπγθεθξηκέλεο 

ιέμεηο ηη ζπκβαίλεη. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα, ηειεηψλσ Ξξφεδξε. Δλαο 

Γήκαξρνο .. Πηέθαλε, ζε παξαθαιψ. Πηέθαλε, Πηέθαλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, ηη γίλεηαη; Αλνίγνπκε δηάινγν ηψξα κε φιν ην 

Ππκβνχιην; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δλαο Γήκαξρνο είρε λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ελφο έξγνπ .. Οε ζπ 

Πηέθαλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βξνχβα, ηη θαηάζηαζε είλαη απηή εδψ πέξα; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δλαο Γήκαξρνο, δε ζα πσ ην φλνκα ηνπ, είρε λα ππνγξάςεη 

ζχκβαζε ελφο έξγνπ θαη καο θάιεζε λα καο δεηήζεη ηελ άπνςε ηνπ γηα λα 

ππνγξάςεη ζχκβαζε. Δίρε θάλεη θπζηθά ηε δηαδηθαζία φιε θαη καο είπε, εγψ δε 

ζέισ λα ζαο δεζκεχζσ, ζαο θαιψ λα ζαο εμεγήζσ πνην είλαη ην ζέκα θαη αλ 

ζέιεηε απνθαζίζηε λα ππνγξάςνπκε ζχκβαζε ζήκεξα ή ζα αλαιάβεηε λα ην 

θάλεηε εζείο. Θαη θιείλσ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Ιίηζαο ηνπ Θαιάκνπ ξε παηδηά. Γηαηί; Ν Ιίηζαο ηνπ Θαιάκνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, παξαθαιψ κε θεχγεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, κπνξείηε λα κε αθνχζεηε ιίγν; Λαη, λα κε 

αθνχζεηε ιίγν θαη λα κνπ απαληήζεηε θηφιαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, ζα ήζεια ιίγν λα κνπ απαληήζεηε ζε κηα 

αληίζηνηρε πεξίπησζε γηα λα κε ιέηε φηη ππνγξάθνπλε 31.12. θαη 30.12. .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε θ.Γήκαξρε. Γελ έθαλα θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ην πξφβιεκα καο είλαη απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη;  

ΙΗΡΠΑΠ: Πε παξαθαιψ θ.Ξξφεδξε. Πε παξαθαιψ, άζε κε λα κηιήζσ.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ έθαλα έλα έγθιεκα γηα ηνλ ηφπν κνπ. Απνθάζηζα λα κελ 

ηελ ππνγξάςσ ηε ζχκβαζε 31.12., ζε έλα έξγν δεκνπξαηεκέλν αξθεηνχο 

κήλεο πξηλ, γηαηί πεξίκελα θαλνληθά ηηο δηαδηθαζίεο. Ρν απνηέιεζκα ήηαλε 

θ.Ζιηάζθν φκσο, απαληήζηε κνπ, ππνγξάςαηε ηε ζχκβαζε γηα ηελ νδνπνηία 

ηεο Καιαθάζαο; Γηα ηελ νδνπνηία ηεο Καιαθάζαο. Γηα ηελ νδνπνηία ηεο 

Καιαθάζαο πνπ είρα θάλεη δηαγσληζκφ κε 42% έθπησζε. Ρν ππνγξάςαηε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ην δείηε. Λαη αιιά αλ πεξάζεη αθφκα ρξφλνο, δε ζα ππαξρεη πιένλ 

εξγνιαβνο θαη δε ζα είλαη δεζκεπκέλνο λα θάλεη ην έξγν κε 42% έθπησζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ζιηάζθν, αθήζηε λα νινθιεξψζεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπα, φηη αληαπνθξηζήθακε ζηηο νριήζεηο ησλ εξγνιαβσλ. Παο ην 

εμήγεζα. Γελ αθνχηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Γελ αθνχσ, αιιά γηα ηε Καιαθάζα ηη θάλεηε γηα έλα έξγν πνπ δελ 

ήηαλε κφλν απφ ηδίνπο πφξνπο, απφ εμεηδηθεπκέλνπο πφξνπο; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρα νπνία πήγαλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Νηαλ θάλαηε εδψ πέξα .. 

Νηαλ θ.Ζιηάζθν .. Θχξηε Ζιηάζθν, φηαλ εζείο εδψ πέξα βάιαηε έζνδα θαη έμνδα 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ηεο Καιαθάζαο είραηε 475.000 

θαη ην έξγν θ.Ζιηάζθν δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκα. Νχηε έρεηε ππνγξάςεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα καο απαληήζεηε ινηπφλ πνηα ήηαλ ε ηαθηηθή. Δθαλε θαιχηεξα ν 

Γήκαξρνο πνπ ππφγξαςε ζχκβαζε θαη πξνρσξάεη ην έξγν ή εζείο κε ρξήκαηα 

πνπ ππήξραλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εμεηδηθεπκέλα ρξήκαηα, πλίγεηε έλα 

έξγν πνπ δελ ήηαλ κε 5% έθπησζε, κε 42 ήηαλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Αο θαηέβνπκε φκσο απφ ηε Καιαθάζα, λα 

έξζνπκε ζηε Καξκαξά γηα ηελ παξάηαζε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη 

ζπλάδειθνη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ.  

.......: Λαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπακε θαη πξνεγνπκέλσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιινο ζπλάδειθνο; Ρν Ππκβνχιην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 82/2011) 
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 ΘΔΚΑ 11ν 

 

Πύζηαζε κηαο πξνζσξηλήο πξνζσπνπαγνύο ζέζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ 

ζηνλ Ν.Δ.. ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ (Δξγάηε Θαζαξηόηεηαο). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θέιεηε λα ζαο δηαβάζσ ηελ εηζήγεζε; Ρελ έρεηε ηελ εηζήγεζε. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρεη αληίξξεζε θάπνηνπ ..; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη Δξγάηεο Θαζαξηφηεηαο, είλαη ν θ.Ησάλλεο Βαζηιφπνπινο 

ηνπ Ληθνιάνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαη δηθαησζεθε δηθαζηηθά θαη ν Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθαξκφζεη .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζηαλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 8κελν ήηαλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νκφθσλα; Νκφθσλα.  

(αξ. απνθ. 83/2011) 
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ΘΔΚΑ 12ν 

 

Ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ρξεκαηηθνύ πνζνύ 366,93 επξώ ύζηεξα από 

δηάξξεμε θαη απαιιαγή ηεο ππαιιήινπ από ηνλ θαηαινγηζκό ηεο 

δαπάλεο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 11.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη πάιη ζηνλ Θαλνληζκφ φκσο, πνπ ππάξρεη κέρξη 

ηψξα. Γελ πξνβιέπεηαη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη ηελ 

απαιιαγή ηεο ππαιιήινπ θαη ηαθηνπνίεζε ηεο δαπάλεο. Νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 84/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 13ν 

 

Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπηθήο γηνξηήο πξνο ηηκή 

ησλ Ξνιηνπρσλ Αγίσλ Θσλ/λνπ & Διέλεο ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο 

Ππθακίλνπ Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 12. Ρν πνζφ είλαη ζπλνιηθά 3.500 επξψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 3.500 επξψ. Κνπζηθνχο θαη ερεηηθά.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε ηνπο θαιιηηέρλεο δειαδή; Θχξηε Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα, 

έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρνπκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ:  Δπεηδή έρνπκε πνιιέο γηνξηέο ζε πνιιά κέξε ηνπ κεγάιε 

καο Γήκνπ, εγψ ε πνιηηηθή καο ζηάζε θαη ζέζε, ε πνιηηηθή καο ζηάζε θαη ζέζε 

ζε φιεο απηέο ηηο εθδεισζεηο πνπ είλαη παξαδνζηαθέο ζηνλ ηφπν καο θαη ζηα 

ρσξηά ηνπο θαη θαιά θάλνπλ θαη ζπλερίδνπλ θαη λα ζέινπλ λα ηηο θάλνπλ, πνιχ 

νξζά, ε ζέζε καο ε πνιηηηθή είλαη ην εμήο, ηηο θάλνπκε φιεο αιιά κε κείσζε 

ησλ εμφδσλ απφ 20% θαη θάησ, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Απηή 

είλαη ε πνιηηηθή καο βνχιεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα ζαο ξσηήζσ θάηη ηψξα ιίγν;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ιίηζαο έρεη ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή, αιινχ ζα δίλεηε 3.500. Δκέλα ζηνίρηζε 1.600 ζηε 

Καιαθάζα, ζα πάεη 1.200. Γειαδή, πσο ην θάλεηε ηψξα απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ εζείο δελ θέξλεηε φκσο ην .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνζέμηε ιίγν, ζα πξέπεη λα ζεβαζηείηε φια ηα ρσξηά κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ρνξεχεηε θαιά εθεί πάλσ ζηε Καιαθάζα. (γέιην) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κηιήζσ; Δρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν, νινθιεξψζηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, επεηδή εδψ δε βξηζθφκαζηε θάπνηνη κε παξζελνγέλλεζε, 

έρνπκε, ήκαζηαλ θαη πξηλ ζηα ρσξηά καο, λα ηεξεζνχλε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο. Αλ είλα λα γίλνπλ εθδειψζεηο πνπ λα έρεη λα θάλεη κε Ππιιφγνπο, 

μεθάζαξα ηα ρξήκαηα λα δνζνχλε κε απφθαζε ζην Πχιινγν γηα λα θάλεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε. Λα μεθαζαξίζνπκε φηη επεηδή δε ζέισ λα δσ 

θαηλφκελν λα δψζεη ηα ρξήκαηα ν Γήκνο θαη λα θαλεη θάπνηνο παλεγχξη κε 

ληαιαβεξηηδίδεο θαη λα έρεη θαη ζρέζε κε ην Γ.Π. Μέξσ πάξα πνιχ θαιά ηη ιέσ 

θαη γη' απηφ ην ιφγν λα πξνζέμεηε αθξηβψο ηηο δηαδηθαζίεο. Ξσο ζα γίλεηαη θάζε 

δηαδηθαζία θαη ζε θάζε ρσξηφ πσο ζα γίλεηαη, κε ηη πξνζθνξέο θαη ηη ζα έρεη λα 

θάλεη. Ξαλεγπξάθηα φπσο θάλαλε θάπνηνη ζηα ρσξηά ηνπο, ζπγθεθξηκέλνη, θαη 

νηθνλνκάγαλε απ' απηά ηα παλεγπξάθηα, δε ζα γίλνπλε πάιη ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Σαζηψηε έρεηε ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Νξίζηε. Θέιεη λα παξέκβεη ν 

θ.Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε εθπιήμαηε, κε εμεπιήμαηε. Ππκθσλψ απνιχησο κε ηνλ 

θ.Ιίηζα. Ρα παλεγχξηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Γελ πεηξάδεη. Ινηπφλ, ε δηαδηθαζία φκσο είλαη ε εμήο, δελ 

μέξσ .. Κνπ είπαηε φηη αδηθήζακε ηε Καιαθάζα. Ρελ Καιαθάζα δελ ηελ 

αδηθήζακε εζειεκέλα, λα είζαη ζίγνπξνο. Θα ηελ έρνπκε ηζφηηκε κε φινπο ηνπο 

άιινπο Γήκνπο. Απιά θνηηάκε, απιά θνηηάκε, ην ζεκείν αλαθνξάο καο, ζαο 

είπα, αιιά δελ ην θαηαιάβαηε ίζσο, δελ ζα πάσ λα θάλσ ηελ εθδήισζε μέξσ 

εγψ ησλ Ακθηαξείσλ θαη ην ίδην ζην Ππθάκελν. Θα πάσ ζηα Ακθηάξεηα ηα 

πεξζηλά θαη ζα κεηψζσ ηελ ηηκή ησλ Ακθηαξείσλ. Θα πάσ ζηελ ηηκή πνπ έδηλε 
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ν Θσκάο ν Ονχζζεο ζην Ππθάκελν ηα πεξαζκέλα ρξφληα θαη ζα κεηψζσ ηελ 

ηηκή απηή θαη ζα πσ λαη. Θα πάσ ζηε Καιαθάζα θαη ζα δσ ηη έδηλε ε 

Καιαθάζα, 1.600 επξψ, 1.600, ζα ην θάλσ 1.200 γηα λα έρσ ηελ έμσζελ θαιή 

καξηπξία θαη έηζη πξέπεη γηαηί έρνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ θαη κηα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ιίγν δχζθνιε θαη ηα πξάγκαηα ζηελ πνξεία, ζην Γήκν καο θαη 

γεληθφηεξα ζηε ρψξα καο είλαη δχζθνια, πάληα λα είκαζηε κε κηα πξνζέγγηζε 

ιηηφηεηαο θαη πξνζνρήο ζηα ζέκαηα ηα νηθνλνκηθά.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, πνπ είλαη ην φξακα ζαο; Θα θάλεηε φ,ηη θάλαλε νη άιινη κε 

20% έθπησζε; Ρν φξακα ζαο, πνπ είλαη ε δηθή ζαο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ 20 θαη θάησ. Απφ 20 θαη θάησ θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ην βιέπνπκε απηφ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, γηαηί λα ζαο δψζσ θαη κεξηθεο ηηκέο. Ρν 2010 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 2010 ζην Ππθάκελν, παξαδείγκαηνο ράξε ηψξα, έηζη ιέκε, 

ην 2010 ιφγσ πέλζνπο δελ έγηλε ηίπνηα ην ηδηαίηεξν. Ρν 2009 έρνπκε εδψ 

4.789, ραιάζαλε. Ρν 2008, 7.580. Ρν 2008, 7.580. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κηιάηε γηα ηε γηνξηή ηε ζπγθεθξηκελε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηιάσ γηα ηε .. Λαη, αθξηβψο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κπνξψ λα δσ ηα ραξηηά πνπ έρεηε θ.Γήκαξρε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο ηα δηαβάζσ, φ,ηη κπνξψ εδψ πέξα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη ζέισ λα ηα δσ, ζέισ λα ηα δσ. Δίκαη νπηηθφο ηχπνο. Δίκαη 

νπηηθφο ηχπνο εγψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληαικα απνπιεξσκήο πνζνχ 1.200 επξψ γηα ηελ παξνρή 

κνπζηθψλ ππεξεζηψλ ηελ 20.5. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Ξιεξψζεθε; Κηζφ. Κηζφ. Ξιεξψζεθε; Ιάζνο ζαο ελεκεξψζαλε θαη 

ζαο εθζέηνπλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πιεξψζαηε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ πιεξψζεθε πνηέ. Ξιεξψζεθε απφ ηελ ηζέπε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

ηνπ Θσκά ηνπ Ονχζζε.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήξαηε απφθαζε νκφθσλε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξήξα απφθαζε αιιά δελ πιεξψζεθε πνηε. Γη' απηφ ζαο ιέσ, ζαο 

ελεκεξψλνπλ ιάζνο θαη ζαο εθζέηνπλ. Δληάμεη; Ξαξαθαιψ ζην επφκελν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλα ιεπηφ. Απηφ δελ ην γλσξίδσ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν μέξσ εγψ θαη αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ην δηεξεπλήζεηε, λα ην 

δηεξεπλήζεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί θάλαηε Ππκβνχιην έθηαθην δειαδή; Γηα λα παξεηε ηα 

ιεθηά απηά λα ηα ..; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί δελ .. ην Ρακείν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη θ.Θσκά; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθφζνλ παίξλεηε απφθαζε, εζείο ζα ηελ ρξεψλεζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νξίζηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθφζνλ παίξλεηε απφθαζε, ζεκαίλεη φηη ε βνχιεζε ζαο είλαη ηα 

ιεθηά απηά λα θχγνπλ απφ ηελ Θνηλφηεηα λα πάλε εθεί.  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη γηαηί δελ ηα δψζαηε δελ έρεη θαη ηφζν ζεκαζία κεηά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πνβαξά κηιάηε; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάλεηε πνιχ κεγάιν ιάζνο θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ πξάμε, ηελ πξαμε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θέλεηε πνιχ κεγάιν ιάζνο.  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηά ηα ιεθηα πιεξσζήθαλε απφ ηελ ηζέπε ηνπ Ξξνέδξνπ. Ρν 

θαηαιάβαηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα πνην ιφγν πήξαηε απφθαζε ηφηε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξήξακε απφθαζε αιιά ζην Ρακείν δελ πιεξψζεθαλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί πήξαηε ηελ απφθαζε; Δπαλαιακβάλσ, γηαηί πήξαηε ηελ 

απφθαζε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί καο .. Θα καο πείηε εζείο γηαηί πήξα ηελ απφθαζε εγψ; Ξνηνο 

είζαζηε εζείο;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηη ιέηε ηψξα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξνηνο είζαζηε εζείο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξνηνο είζαζηε εζείο πνπ ζα κνπ πείηε .. Δγψ δελ είκαη κφλνο κνπ, 

έρσ κηα Γηνίθεζε, έρσ έλα 9κειέο Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήξαηε κηα απφθαζε νκφθσλε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ έλα 9κειέο Ππκβνχιην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζε παξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε δέρνκαη θακία κνκθή ζην πξφζσπν απησλψλ. Ρν θαηαιάβαηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπηρνξήγεζε 3.000 επξψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, δελ έρεη ινγηθή απηφ πνπ ιέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ θάιπςε ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ. Θα κνπ πεη ηψξα εκέλα ν Γήκαξρνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφλν έρνπκε θχγεη;  

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, είκαζηε ζην ζέκα, εκείο ζπλερίδνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρηο 3.000 ηηο πιεξψζαηε ζην Πχιινγν; Ρηο 3.000 ηηο πιεξψζαηε; 

  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχ πήξαηε θ. Ονχζζε ηελ απφθαζε, δελ αληηδηθψ καδί ζαο, 

είζαζηε ππνρξεσκελνο λα ηελ εθηειέζεηε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κα δελ ηελ εθηειέζακα θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζαζηε ππνρξεσκέλνο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κα, ζαο παξαθαιψ. Γελ ηελ εθηειέζακε. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρηο 3.308 ηηο πιεξψζαηε; Λαη; Αξα 6.100 ηφζν.  

ΟΝΠΠΖΠ: Πσζηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πσζηά.  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη δεηάκε 3.500 εκείο, ην 50%. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δελ ζαο είπα φρη. .. Πηελ ςεθνθνξία μέξεηε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, λα ην ηειεηψζνπκε ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ιίγα δίλεηε; Λα δψζεηε παξαπάλσ, ρσξηφ κνπ είλαη θαη εγψ ην 

αγαπάσ.  
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(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα ην ηειεηψζνπκε ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο ιέσ θαη πάιη, λαη ζπκθσλψ θαη ιίγα είλαη, θαη ιίγα είλαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Βαξλάβα. Ξάλησο, δελ μέξσ, αιιά εγψ ζα θάθηδα..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε θαη ζπλέρεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη δπλαηφλ ν Γήκαξρνο λα πάξεη κηα απφθαζε θαη λα κελ 

ηελ εθηειέζεη. Δθεί ζηέθνκαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη αιιά δελ εθηειέζηεθε θαη πξνθαιψ, πξνθαιψ λα ην 

δηεξεπλήζεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην δηθαηνχζηε λα ην .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξνθαιψ.     

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήξαηε .. Δίζαη παξάλνκνο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δζχ δελ είζαη παξάλνκνο πνπ ππνγξάθεη άιινο ηηο άδεηεο ηαθήο; 

Δγψ είκαη ν παξάλνκνο. Αζε καο ξε Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο νπζίαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη παξάλνκν. Θαη δελ πήξαηε .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιχ ζνβαξφηεξε ε παξάβαζε ζαο λα κελ εθηειέζεηε ηελ 

εληνιή ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.   

ΟΝΠΠΖΠ: Πηνλ Δηζαγγειέα. Πηνλ Δηζαγγειέα φ,ηη βιεπεηε παξάλνκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε θαη θ.Γήκαξρε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο πξνθαιψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο είπα επί ηεο νπζίαο θαη επί ηεο ..  

ΟΝΠΠΖΠ: Δπί ηεο νπζίαο θ.Ξξφεδξε, ςεθίδσ θαη ζπγλψκε, εγψ ζα έιεγα λα 

βάινπκε θαη θάηη παξαπάλσ. Γηαηί. Γηαηί είλαη έλαο Πχιινγνο εθεί ν νπνίνο θάλεη 

κηα κεγάιε πξνζπάζεηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία. Θα βάινπκε 1.000 αθφκα, 1.000 αθφκα. Θαιφ είλαη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ .. Λαη θαη 1.500 λα ην βάιεηο, θαιφ είλαη. Ινηπφλ, γίλεηαη κηα 

δνπιεηά ζνβαξή, ζσζηή θαη πξνηείλσ λα γίλεη θαη  κηα αχμεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θάλνπκε θαη κηα δεμίσζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηή είλαη ε άπνςε ε δηθή κνπ. Δίλαη ρσξηφ κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 3.500, παξακέλνπκε ζηελ αξρηθή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο. Νξίζηε θ.Σαζηψηε. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, 

είλαη ε ψξα πεξαζκέλε. Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ. Αιιά γηα λα κηιήζσ πξέπεη λα ππάξρεη εζπρία 

θ.Ληθνιάνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πάξσ ηε βέξγα ζε ιίγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα εδψ πέξα θνπβεληηάδνπκε αλ ζα είλαη ζσζηφ λα δίλνπκε ζε 

Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο ρξήκαηα γηα λα θάλνπλε ηηο εθδειψζεηο ηνπο. Πσζηφ 

είλαη. Ζζε θαη έζηκα είλαη ηνπ ηφπνπ καο, ηνπ λένπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ πνπ 
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εθπξνζσπνχκε εκείο. πάξρεη έλαο Πχιινγνο Ξνιηηηζηηθφο Γπλαηθψλ ζην 

Ππθάκελν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε Γηψξγν. Οψηα θαη ηνλ .. είδα ην παλφ γη' απηφ 

θαη ην ιέσ. Αιιν πξάγκα ήζεια λα πσ εγψ φκσο Γηψξγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε, πξνρσξήζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Υξαία. Δγψ άιιν πξάγκα ήζεια λα πσ. Νκσο απηήλ ηε ζηηγκή ην 

Γήκν καο έρνπλε πάξεη κέξνο ζε εθδειψζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηιάγαηε θαη δε δηέθνςα θαλέλαλ ζαο, θαλέλαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην αιιά .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνηέ δελ έρσ δηαθφςεη θαλέλαλ. Δίλαη εχθνιν λα δηαθφπηεηο ηνλ 

άιινλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξέππα, ζα πσ απηφ πνπ ζέισ λα πσ αιιά ηα ηειεπηαία δχν 

ζέκαηα, λχρηα ζα ηα θνπβεληηάζνπκε θαη ζα ηα θνπβεληηάζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξέππα γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο παξεκβάζεηο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πηνλ Θάιακν, ζηνλ Θάιακν απ' φπνπ πξνέξρεηαη ν θ.Ξέππαο, 

ζηνλ Θάιακν απ' φπνπ πξνέξρεηαη ν θ.Ξέππαο έγηλε κηα παξα πνιχ σξαία 

εθδήισζε απφ ηνλ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν κε ιεθηά ηνπ θφζκνπ, πιεξψζαλε. 

Ξξνρζέο ζηνλ Απιψλα νη γνλείο βγήθαλ κπξνζηά θαη θάλαλε κηα 4σξε 

εθδήισζε, θεζηηβάι, κε ην Πχιινγν ηνπο θαη ηα βάιαλε απφ ηελ ηζέπε ηνπο. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γσξεάλ, δσξεάλ. Ρνλ θφπν .. Κε ζπγρσξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε, θαζίζηε θ. Ξαπαγηάλλε. Θχξηε Ξαπαγηάλλε, αθήζηε λα 

νινθιεξψζεη. Θχξηε Ξαπαγηάλλε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε. Θχξηε Ξξφεδξε, λα νινθιεξψζσ; Λα 

νινθιεξψζσ; Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη θαηάζηαζε απηή. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζαο παξαθαιψ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε κ' αθήλεηε λα νινθιεξψζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα πάξεηε ην ιφγν κεηά θαη λα απαληήζεηε. Ππλερίζηε 

θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ πνπ ήζεια λα δείμσ .. Θχξηε Ξαπαγηάλλε, έρεηε δηαθνξεηηθή 

άπνςε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, επί ηνπ ζέκαηνο, κελ απαληάηε, κελ απαληάηε, 

ζπλερίζηε. Θχξηε Ξαπαγηάλλε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ πνπ ήζεια λα πσ είλαη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ραιάηε θαη ην γεχκα ζαο, ην δείπλν κάιινλ. Ππλερίζηε.  

Θχξηε Σαζηψηε, ζπλερίζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη πξέπεη εδψ πέξα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα πάξζεη κηα απφθαζε γηα ην πσο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

180 

Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη. Γελ κπνξεί λα επηιέγνπκε έλαλ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν, 

ηνλ .. ζήκεξα ζην Ππθάκελν θαη ρζεο ζηνλ Θάιακν φρη. Γε γίλεηαη απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απαληήζακε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο, θαιά θάλαηε θαη απαληήζαηε κνλνκεξψο. Δκάο γη' απηή 

θαη κφλν ηε δηάθξηζε, ζέινληαο λα γίλεη ην θεζηηβάι θαη ν ρφξνο ζην 

Ππθακελν, ςεθίδνπκε ιεπθφ. Γελ κπνξεί λα ιέκε ζηνπο Θαιακηψηεο ζήκεξα ή 

ζηελ θάζε πεξηνρή, δε δίλνπκε ιεθηά θαη αχξην λα δίλνπκε αιινχ. Θα παξζεί 

απφθαζε ζπιινγηθή απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα ηελ πάξνπκε εκείο, θαη ζα 

δνχκε πσο ζα βνεζάκε θαη ζα ρξεκαηνδνηνχκε Ππιιφγνπο, πνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Ρζάθσλα ζαο αθνχκε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξσ φηη δε ζαο θαιχπηεη ν θ.Ρζάθσλαο πιένλ, αιιά εληάμεη. 

Ππλερίζηε, θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δγψ ζα θάλσ ηελ αξρή. Δγψ γηα ην θίιν κνπ ηνλ Γεκήηξε ζα 

θάλσ ηελ αξρή θαη κεηά ζα ππξνβνιήζεη ν Γεκήηξεο. Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ 

θ.Ονχζζε λα καο εμεγήζεη γηαηί έθνςε ην Ρακείν ηελ πιεξσκή ηνπ εληάικαηνο 

απηνχ ηφηε. Γηα ηνλ ίδην ιφγν απφςε κήπσο δελ πξέπεη λα ην πεξάζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζηνξία ζα θάλνπκε ηψξα; Δληάμεη. Θχξηε Θηνχζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θα πξνζπαζήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ ηψξα. Παο παξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρψξα έρνπκε ραιαξψζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε ραιαξψζεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε .. Δρνπκε ραιαξψζεη κηα ραξά είλαη. Ξξνζπαζψ λα 

ζπκεζψ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, αο κηιήζεη .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δλα δεπηεξφιεπην. Δίλαη ακαξηία λα κείλεη κε ην εξψηεκα ηνπ 

αλαπάληεην. Αλ ζπκάκαη θαιά, αλ ζπκάκαη θαιά, πήξακε ηελ απφθαζε 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη καο δεηήζαλε απφ ην Ρακείν ηελ έγθξηζε απφ 

ηελ Ξεξηθέξεηα. Απηφ έγηλε κεηαγελέζηεξα, δελ πξνιάβακε λα πάξνπκε ηελ 

έγθξηζε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη δελ πιήξσλε ην Ρακείν ρσξίο ηελ έγθξηζε 

απηή θαη γη' απηφ δελ πιεξψζεθαλ απηά ηα ιεθηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Νξίζηε θ.Θηνχζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο θάιπςα θ.Ρζάθσλα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκέλα δελ θαιχςαηε θαιά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δίλνπκε ζπλέρεηα ηψξα πάιη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ηα πξνεγνχκελα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βάιαηε απφ ηελ ηζέπε ζαο. Αιιν λα ζαο ππνρξεψλνπλε λα ην 

βάιεηε απφ ηελ ηζέπε ζαο, άιιν ην βάδσ απφ ηελ ηζέπε κνπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Νηαλ εγψ έρσ θαιέζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε έλα ηέινο ζηελ ηζηνξία απηή. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νηαλ εγψ έρσ πξνζθαιέζεη Φηιαξκνληθή ζην Ππθάκελν, ζα 

πιεξσζεί θαη αλ δελ πιεξσζεί απφ ην έληαικα, ζα πιεξσζεί απφ ηελ ηζέπε 

κνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γη' απηφ, δελ πξφιαβα. Γελ πξφιαβα, αιιά ην πιήξσζα απφ ηελ 

ηζέπε κνπ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ονχζζε. Ρα εκπεδψζακε φια. Ζηαλ ηφζεο νη 

επαλαιήςεηο. Ππλερίζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη. Πήκεξα γηλφκαζηε κάξηπξεο ελφο έξσηα εδψ. Δγψ θχξηνη 

ζπλάδειθνη πξέπεη λα ζαο πσ ην εμήο, πξέπεη λα ζαο πσ ην εμήο, Γήκαξρε, δελ 

κπνξεί λα γίλεηο θαη ζην ιέσ κε αγάπε, δε ζην ιέσ ππνηηκεηηθά, Γήκαξρνο γηα 

ηα παλεγπξάθηα. Αιιν ην '8, άιιν ην '9, άιιν ην '11. Γελ κπνξεί λα δψζεηο 

3.500 γηα θαιιηηέρλεο θαη ερεηηθά. Αλ ξσηήζεηο, εγψ δελ έρσ ξσηήζεη θαλέλαλ, 

έρσ πάξα πνιχ ιίγνπο γλσζηνχο ζην Ππθάκελν, αιιά δε λνκίδσ φηη ζην 

Ππθάκελν λα έρνπλ άιιν IQ απφ ηνπο ππφινηπνπο Διιελεο, αλ είλαη 

δηαηεζηκέλνη λα ζέινπλ 3.500 λα δνζνχλ ζην παλεγπξάθη απφ ην λα δνζνχλ 

ζηηο ηφζεο αλάγθεο πνπ θαληάδνκαη φηη έρεη ην Ππθάκελν. Δγψ θαηαςεθίδσ ην 

ζέκα, ην θαηαςεθίδσ ην ζέκα, θαηαςεθίδσ νπνηνδήπνηε ζέκα, δηνξζψλσ ην 

θίιν κνπ ην Κηράιε ηνλ Σαζηψηε, δελ μέξσ πνπ είλαη απηελ ηε ζηηγκή. Κηράιε, 

δε δίλνληαη ζε Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν ηα ιεθηά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ιέεη θαη ην Γ.Λ.Ρ. αθξηβψο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ρα ιεθηά δίλνληαη ζε θάπνηνπο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ιέεη .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Πηνλ Κάθε ηνλ Σξηζηνδνπιφπνπιν.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ινηπφλ, άξα θχξηνη, θχξηνη, πξέπεη ιίγν λα ζπλέιζνπκε. Πηα ζπίηηα 

ζαο εζείο ιεηηνπξγείηε φπσο .. δελ θάλαηε θάπνηεο αλαδηαηάμεηο; Γελ έρεηε 

πιήγκα γηα ην νηθνλνκηθφ; Γελ θαηάιαβα. Θαη λα ζαο πσ θάηη άιιν; Ρη ηα 

πεξάζαηε ηα 3.500; Καξνπιφθπιια; Δγψ δελ κπαίλσ ζ' απηή ηε δηαδηθαζία. 

Λα έξζεη λα ην θξίλεη .. Δγψ θξίλσ ηα 3.500 πνπ ζέισ λα απνθαζίζσ. Αλ 

πεξάζακε ηα 3.500 καξνπιφθπιια, θάλεηε ιάζνο. Θαη ζέισ λα πσ θαη θάηη απφ 

ηε δηαδηθαζία. Κπνξεί λα θάλσ θαη ιάζνο, κπνξεί λα θάλσ θαη ζσζηφ. Δίλαη 
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εδψ, λνκίδσ είλαη εδψ ν θ.Σξήζηνπ. Απην ην ζέκα δελ έπξεπε λα' ξζεί 

θ.Σξήζηνπ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα ην πεξηκέλνπκε δειαδή θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Νηαλ ζα 

έρεη γίλεη ήδε. Αθνχ θ.Σξήζηνπ είλαη ζε 5 κέξεο, ζε 3 κέξεο.  

.......: Αξα έρσ δίθην εγψ πνπ ιέσ γηα ηελ έγθξηζε πνπ είπε ν θ.Ονχζζεο 

πξνεγνπκέλσο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, λπλ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαη έρσ θαη άιιν ζέκα λα ζαο πσ. Λα ζαο πσ θαη άιιν ζέκα. Ιέεη, 

βάζεη ηνπ άξζξνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Κηζφ ιεπηάθη, κηα δηεπθξίληζε θ.Γήκαξρε. Νρη, φρη, ζπγλψκε, 

ζπγλψκε. Πην άξζξν 158, παξ. 3 ηνπ Θψδηθα, ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ 

Θψδηθα αλαθέξεηαη φηη νη πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο 

θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, κπνξνχλ λα 

δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ εζληθέο, ηνπηθέο γηνξηέο, πνιηηηζηηθέο, 

κνξθσηηθέο θιπ. Δίλαη ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ππγλψκε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαη φρη ηεο Νηθνλνκηθήο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, νρη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία. Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα ξσηήζσ θάηη, εδψ ιέεη, ηνπηθή ενξηή 

θιπ. Πην Ππθάκελν πφζεο ηνπηθέο ενξηέο έρνπκε; Πην Καξθφπνπιν πνπ μέξσ, 

είλαη κηα, ηνπ Αγ.Αζαλαζίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ινηπφλ, ζην Ππθάκελν εγψ μέξσ γηα ηνλ Αγ.Γεκήηξην. Γελ μέξσ 

πνηα είλαη .. Γελ μέξσ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα είλαη γηα θάζε Ρνπηθφ Γηακέξηζκα θαη ζα θαζνξηζηεί θαη κε 

κειινληηθή απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ, αθνχζηε θχξηνη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηνη, φρη, φρη, λα κελ ηα θφςεηε. Λα ζαο πσ εγψ. Αθνχ είζηε ν 

Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ, καδί κε ηνπο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Καθξπγηάλλε, εληάμεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γε ζα κνπ ππνδείμεηο ηη ζα ςεθίζσ. Αιιά λα ζαο πσ θαη θάηη; Αλ 

κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε έηζη ην ρξήκα, ζα αληηκεησπίζεηε ηνπο ζπκπνιίηεο 

ζαο θαη ζα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Νηη αλ ζέιεηε λα ην θάλεηε, λα ηα βάιεηε απφ 

ηελ ηζέπε ζαο, φπσο πξφηεηλα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή γηα ην Καξθφπνπιν θαη ζα ην απνδείμσ ηνπ Αγ.Αζαλαζίνπ. 

Γεζκεχνκαη φηη ζα ηα βάισ απφ ηελ ηζέπε κνπ ηα ιεθηά γηα λα κπνπλ θαη έλα 

ηέηνην θαη φρη απφ ηα ιεθηά ηνπ Γήκνπ. Ρξψηε ηα ιεθηά ηνπ Γήκνπ. Ρέινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλαθάιεζε ζε παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη, δελ αλαθαιψ, δελ αλαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλαθάιεζε ζε παξαθαιψ. Ινηπφλ, θ.Θηνχζε, έρεηε .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Αλαθαιψ. Ρα θαλαιψλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  185 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, γηα κηα αθφκε θνξά ζέισ λα πσ ην εμήο, 16 ζέκαηα πάιη 

βάιαηε, δελ ην είπακε ζηελ αξρή, έρσ αθφκε 4 ζέκαηα ζνβαξά, είλαη ε ψξα 

00:30 θαη έρνπλ αδεηάζεη ηα έδξαλα. Δίλαη Ππκβνχιην απηφ θ.Ληθνιάνπ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην θα Πηεξγίνπ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξνηείλσ λα δηαθνπεί ηψξα θαη λα αλαβιεζεί. Γελ είλαη ζπδήηεζε 

απηή πνπ θάλνπκε. Γελ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είκαζηε επνηθνδνκεηηθνί φκσο.  

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ .. Θάηζε ιίγν Γεκήηξε, δελ ηειείσζα. 

Θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ κε πνην ζθεπηηθφ ιέηε είλαη εχθνια ζέκαηα θαη ζα 

θχγνπλε γξήγνξα. Ρν εχθνιν δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν θαη ην πην εχθνιν 

γίλεηαη δχζθνιν άκα πξφθεηηαη λα κηιήζνπλε θαη ηνζνη άλζξσπνη. Παο 

παξαθαινχκε πάξα πνιχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δηαπηζηψζεηε φηη κε ηνλ θαηλνχξγην Θαλνληζκφ ζα κπνξνχκε 

λα ζπδεηάκε θαη δηπιάζην αξηζκφ ζεκάησλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Μέξεηε θάηη; Ξάιη ην ίδην ζα έρνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλεηε ιάζνο. Λα είζηε ζίγνπξε γη' απηφ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξέπεη λα θάλνπκε πην ζπρλά Ππκβνχιηα.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζέισ λα ζίμσ θαη θάηη άιιν ζην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Θηνχζε, δελ έρεηε ην ιφγν, νινθιεξψζαηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη, φρη, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ.  

ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία. Νηαλ ζα έξζεη ε ςεθνθνξία, ζα ην πσ. Θα ζέισ ην ιφγν.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Ξνηνη ζπλαδειθνη έρνπλε δειψζεη 

.. Ν θ.Σαζηψηεο είπε φρη. Ζ θα Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη εγψ δελ ην ςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ φρη. Θχξηε Ρζάθσλα;  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπε ν θ.Θηνχζεο, φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θηνχζεο φρη.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ν θ.Θηνχζεο ιέεη φρη θαη γηα άιινλ έλαλ ιφγν, φηη ε γηνξηε ηνπ 

Καξθνπνχινπ πέξαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζέηεζε επί ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΘΗΝΠΖΠ: .. ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Λα γξαθηεί, δελ πεηξάδεη. Πηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Απηφ, λα καο μαλαπαληήζεη ν θ.Σξήζηνπ. Ζ γηνξηή ηνπ 

Καξθνπνχινπ πέξαζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ρψξα πεξλάεη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Γηαιέμηε ηη ιέεη ν Θψδηθαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ απαληάηε θ.Σξήζηνπ. .. ζηελ ςεθνθνξία. Ρν Ππκβνχιην 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη κηα γηνξηή πνπ ηε ζέζπηζα εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .. Θχξηε Ονχζζε.  

(αξ. απνθ. 85/2011) 
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ΘΔΚΑ 14ν 

 

Δγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ηαηξείνπ 

Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Υξσπνύ. 

     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 13ν ζέκα. Θχξηε Ξέππα, αλ δελ είρα θαη ηε βνήζεηα ζαο, ηη ζα 

έθαλα.  

ΞΔΞΞΑΠ: Απηή ηε ζέζε ζα ζηελ πάξσ. 

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη .. Θα επαλέιζνπκε; 

ΞΔΞΞΑΠ: Ν,ηη ψξα ζέιεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΔΞΞΑΠ: Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ, ηελ άιιε θνξά ζα ην βάισ ζέκα θαη ζα 

είκαη ππνςήθηνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξέππα, εγψ ζα ζαο ςεθίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε φιε κνπ ηελ θαξδηά. Θα ζε ςεθίζσ θηφιαο. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Αλ ηα θαηαθέξεηε, λα είζαζηε εδψ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θα ηειεηψζνπκε θακηά θνξά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Καλαβέιε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θα εθπιαγείο.  
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λα ζπλερίζνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ. Θάηη ηνπ έρεη πεη ν θ.Ιίηζαο.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, απφ ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Υξσπνχ έρεη έξζεη έλα 

έγγξαθν απφ ηνλ θ.Καθξπγηαλλε θαη ζηε ζπλέρεηα είρε πάξεη απφθαζε θαη ην 

Ρνπηθφ Ππκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα κηζζσζεί επεηδή κέρξη ηψξα ην Ρνπηθφ 

Ηαηξείν ζηεγαδφηαλε ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα Υξσπνχ θαη ν ρψξνο είλαη πνιχ 

κηθξφο θαη δελ κπνξεί λα ζηεγαζηεί ν γηαηξνο θαη νη αζζελείο, πήξε απφθαζε 

ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην φηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε 

ζηέγαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ηαηξείνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο ηνπ Υξσπνχ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Ξξφεδξν λα δηαβηβάζεη 

ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη ν θ.Καθξπγηάλλεο εδψ, αλ ζέιεηε. 

Ξέζηε αλ ζέιεηε.. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πε εξψηεζε καο γηα ζέκαηα πγείαο είραηε πεη φηη δελ ππήξρε 

Γεκνηηθν Ηαηξείν ζην λέν Γήκν Υξσπνχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, ιάζνο ειέρζε. Γελ είλαη Γεκνηηθφ Ηαηξείν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γεκνηηθφ Ηαηξείν αλαθέξεη εδψ πέξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαθψο εγξάθε θαη ειέρζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρη είλαη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη γηαηξφο ηνπ ΗΘΑ ν νπνίνο πεγαίλεη ζηα δηάθνξα Ρνπηθά 

Γηακεξίζκαηα εδψ θαη ρξφληα πνιιά θαη εμππεξεηεί ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

ΗΘΑ θαλνληθά θαη κφλνλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ζα ζαο εγθξηζεί ε δαπάλε θ.Γήκαξρε. Γελ είλαη Γεκνηηθφ 

Ηαηξείν, δελ είλαη Γεκνηηθφ Ηαηξείν, φπσο ην είπαηε ηψξα θαη εζείο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξεί λα απνξξηθζεί Γηψξγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ζα ζαο εγθξηζεί ε δαπάλε. Ξσο ζα γίλεη δειαδή. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αο κελ εγθξηζεί. Ρν πξφβιεκα είλαη λα εμππεξεηήζνπκε ηελ 

θαηάζηαζε λα κείλεη γηαηξφο εθεί, λα κείλεη θαη ηθαλνπνηεκέλε θαη ε Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ξσηήζσ θάηη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ εγθξίλνπκε δαπάλε εκείο ηψξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. Γηαηί γίλεηαη απηή ε κεηαθνξά; Ξφζα γξαθεία έρεη κέζα ε 

.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη πνιχ .. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνχληνο;  

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Δδψ είκαη, εδψ είκαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Α έια, ιέγε.  

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, δχν γξαθεία έρεη, 20 ηεηξ. θαη 15 ηεηξ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Καθξπγηάλλεο, Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ .. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, δε γίλεηαη λα είλαη θαη ν γηαηξφο εθεί πέξα θαη ε 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα. Δηζη; Ξηζηεχσ ην γλσξίδεηο ην ρψξν θαη πνιχ θαιχηεξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέξα απ' απηφ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν γλσξίδσ ην ρψξν πάξα πνιχ θαιά. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, ζέκα ρψξνπ. Γε γίλεηαη λα ζηεγάδεηαη θαη ν 

γηαηξφο θαη λα ζηεγαζηεί θαη ε Ρνπηθή Θνηλφηεηα. Δγψ ην ζεψξεζα ινηπφλ 

απαξαίηεην φηη ελα απφ ηα δχν πξέπεη λα κεηαθεξζνχλε. ∞ ε Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα ζα κεηαθεξζεί ή ν γηαηξφο ζα κεηαθεξζεί, αιιά επεηδή πάκε, είλαη 

Θνηλφηεηα θαη πάκε ηεξαξρηθά, λα κείλεη ε Θνηλφηεηα ινηπφλ εθεί θαη λα 
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κεηαθεξζεί ν γηαηξφο. Αλ απηφ είλαη ινηπφλ .. δελ είλαη ζσζηφ, πείηε εζείο πνην 

είλαη ην θαιχηεξν λα θάλνπκε.         

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη δελ πξέπεη λα λνηθηαζηεί θαηλνχξγην 

θηίξην. Δάλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κεηαθνξά ηνπ γηαηξνχ, λα πάεη ζην θηίξην ηνπ 

ΘΑΞΖ, ψζηε λα κελ πιεξψλνπκε άιια ελνίθηα.  

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Δλα ιεπηφ. Δρεη γίλεη απηή ε πξφηαζε. Δληάμεη, δε 

ρξεηαδφηαλε λα πέζνπκε ζε δηαθσλία, εληάμεη, εθεί πέξα είλαη ΘΑΞΖ, δελ 

κπνξνχλε λα γηλνπλε φια καδί. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ηζα ίζα πνπ ρξεηάδεηαη ν γηαηξφο θαη κέζα ζην ΘΑΞΖ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζνπ απαληήζσ ζ' απηφ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Νξίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ην ΘΑΞΖ ηνπ Υξσπνχ είλαη έλα ΘΑΞΖ θαη 

ιεηηνπξγεί ζαλ πξφηππν ΘΑΞΖ, ζε δηαβεβαηψ φηη απηή ε αίζνπζα είλαη θξίκα λα 

ηε ζπάζνπκε ζηε κέζε, λα ηηο κεηψζνπκε απηφ ηνλ σξαίν ρψξν πνπ θάλνπλε 

εθδειψζεηο θαη ηνλ γεκίδνπλε θαη ζπρλά ηνλ γεκίδνπλε θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

πνιιέο θνξέο απηφ ην ρψξν, λα ραιάζνπκε θαη απηφ ην ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη λα ηνπο .. ελψ ήηαλε πεηπρεκέλνη, θάλνπλε κηα πνξεία ζπλερφκελε φκνξθε 

ζην ΘΑΞΖ, λα ηνπο ην ραιάζνπκε. Ρν ζεσξψ, γηαηί ην Ηαηξείν άκα γίλεη ζα 

ζέιεη ηελ ηνπαιέηα ηελ μερσξηζηή, ζα ζέιεη ην εμεηαζηήξην, ην ζαιφλη ηνπ 

ηαηξνχ, γηα λα είλαη μερσξηζηά λα κε κεηαδίδεη αζζέλεηεο. Δίλαη νιφθιεξε 

ηζηνξία. Θα θαιχςνπκε, γηα λα γίλεη ην ηαηξείν, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ΘΑΞΖ. Δίλαη ακαξηία.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ Γήκαξρε έρσ εθθξάζεη ηε γλψκε κνπ. Γηαθσλψ. Δάλ 

είλαη λα γίλεη, αο γίλεη ζην ΘΑΞΖ, εάλ είλαη λα μνδέςνπκε ρξήκαηα άιια, 

δηαθσλψ ζην λα γίλεη ε κεηαθνξά.  
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ΒΑΟΛΑΒΑ: Κπνξψ λα ξσηήζσ θάηη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κηζφ ιεπηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, επεηδή πιένλ, λα ζαο πσ θαη 

ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηνπο γηαηξνχο, είλαη γηαηξφο ηνπ ΗΘΑ φπσο ζαο είπα, 

νη γηαηξνη ηνπ ΗΘΑ δπζηπρψο θαη ζηηο πεξηνρέο ηηο πεξηθεξεηαθέο, Σαιθνχηζη, 

Υξσπφο, κεζαχξην ζα δεηήζεη θαη ην Ππθάκελν θαη καθάξη λα πάεη, δπζηπρψο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Γπζηπρψο φκσο δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ακηγψο ή 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ππθακήλνπ ή ηνπ Υξσπνχ ή ηνπ 

Σαιθνπηζίνπ. Γπζηπρψο είλαη κέζσ ηνπ 184 θαη κπαίλνπλε ζηε ιίζηα θαη 

κπνξεί λα έξζνπλε απφ ηελ παξαιία Καξθνπνχινπ, απφ ην Καξθφπνπιν, απφ 

ηελ Αζήλα θαη λα είλαη ζηε ιίζηα ησλ 25 αηφκσλ πνπ ζα εμεηάζεη ν γηαηξφο, 

απφ άιιε πεξηνρή. Γπζηπρψο είλαη κε ξαληεβνχ θαη εθεί. Γειαδή κπνξεί λα 

πάεη .. Δλαο Υξσπηψηεο απηή ηε ζηηγκή γηα λα θιείζεη ξαληεβνχ ζην γηαηξφ 

ηνπ ρσξηνχ ηνπ κπνξεί λα θάλεη 1 κήλα. Γελ είλαη ν γηαηξφο ηνπ ρσξηνχ, ην 

έρεη ράζεη απηφ ην λφεκα πιένλ κε ην 184 πνπ θιείλνπλ ην ξαληεβνχ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ζέκα είλαη φκσο Γήκαξρε, φηη απηή ε δαπάλε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη ην θαθφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηή ε δαπάλε λα ελνηθηαζηεί θηίξην γηα ην ΗΘΑ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε. Δληάμεη, λαη.       

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αζε κε ησξα επηηέινπο κηα θνξά λα ην πνχκε. Δδψ πέξα θάλεη 

Ππκβνχιην, έρεη ιήμεη θαη θάλεη Ππκβνχιην θαη ζε πεηξάδεη πνπ κηιάσ;  

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Γηαζεκάθε, Γηαζεκάθε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Καθξπγηάλλε .. 
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ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Γηαγσληζκφο αλνηρηφο ζα γίλεη, δελ έρνπκε θάπνην δηθν 

καο…. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Γηαγσληζκφο ζα γίλεη. Γελ έρνπκε θαλέλα δηθφ καο καγαδί. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πνπ είπα εγψ ηίπνηα γηα δηαγσληζκφ; 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Νρη, γηα λα κελ ην .. Γελ είλαη θάηη πξνζσπηθφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πνπ είπα εγψ ηίπνηα γηα δηαγσληζκφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ιέσ φηη δε ζα εγθξηζεί ε δαπάλε λα πιεξψζεη ν Γήκνο γηα ην 

ΗΘΑ ελνηθίαζε θηηξίνπ. Απηφ ιέσ. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Τήθηζε ην εζχ θαη άζην λα κελ εγθξηζεί. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, εγψ δελ ην ςεθίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη απηφ πνπ 

ηζρπξίδεηαη ν θ.Γηαζεκάθεο, φηη κπνξεί θάιιηζηα λα θάλεη κηα πξνκήζεηα ελφο 

πξνθάη θηηξίνπ ν Γήκνο θαη λα ην ηνπνζεηήζεη πνιχ σξαία ζε έλαλ ρσξν 

δεκνηηθφ, ψζηε λα κελ κπνξεί θαλέλαο λα ηνπ πεη γηαηί έθαλε ηε δαπάλε θαη λα 

ηνλ ρξεζηκεχζεη γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ηζρχεη απηφ ή θάηη αιιάμεη, πάιη ζα κείλεη θαη ην θηίξην θαη ν ρψξνο ζην Γήκν 

θαη έηζη ζα μεθχγεη φηη δε ζα κπνξεί λα ην εκπιέμεη. Ν ρξφλνο είλαη πάξα πνιχ 

γξήγνξνο, πάξα πνιχ γξήγνξνο ν ρξφλνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνθάη. Θα ην αγνξάζεηε ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάεη γηαηξφο; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρν πξνθάη θ.Νηθνλνκάθν δε μερσξίδεηαη απφ απηφ πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν. Βαξέσο ηχπνπ αλ ην θάλεηε, ηζηκεληέλην, ζα ην δείηε, ζα 

είλαη θαηαπιεηηθφ. Νπσο ηα Λεπηαγσγεία. Κε 45.000 επξψ κπνξείηε λα ην 

πάξεηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ρξεηάδνληαη απηά θχξηε, δε ζέινπλ άδεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πνπ ιεο έρεηο δίθην, ην έρσ ζθεθηεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ:  Ρψξα ζρεηηθά κε ην 13ν ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ αλνίγνπκε δηαιφγνπο ηψξα. Κηιάεη ν θ.Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. ην θέξαηε, Δγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε Γεκνηηθνχ 

Ηαηξείνπ Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο. Απηφ ςεθίδνπκε. Απηφ ςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ςεθίδνπκε, βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ρξφληα θαη παξφιεο ηηο παξαηεξήζεηο κνπ ζαλ γηαηξφο, 

δελ ην δηνξζψζαλε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Τεθίδνπκε γηα Γεκνηηθφ Ηαηξείν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη Γεκνηηθφ Ηαηξείν, δελ είλαη Γεκνηηθφ Ηαηξείν. Ρη λα 

θάλνπκε;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάεη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, πάληα .. Γηψξγν, εζείο ην θάλαηε ην ιάζνο, εζείο ην θάλαηε 

ην ιάζνο επί ζεηείαο ζαο θαη ζαο ην είρα παξαηεξήζεη πνιιέο θνξέο.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηιάηε θ.Γήκαξρε, δε ζαο δηαθφπησ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ πξφζθιεζε ζήκεξα ηελ έρσ ζηείιεη εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, εληάμεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη ιέσ κήπσο ηελ έζηεηια εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νξίζηε θ.Σαζηψηε, ζπλερίζηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρφζα ρξφληα ινηπνλ ππήξρε απηφ ην θαζεζηψο. Δλαο γηαηξφο ηνπ 

ΗΘΑ γχξσ γχξσ, ηνπο ζηέγαδε θάζε Γήκνο κε δηθφ ηνπ κίζζσκα, κε δηθφ ηνπ 

θηίξην. Πε ιίγν δε ζα ππάξρεη γηαηξφο ηνπ ΗΘΑ. Πηα θηίξηα πνπ ζα παίξλνπκε ζα 

βάδνπκε δηθνχο καο γηαηξνχο, δεκνηηθνχο. Απηφ ζα γίλεηαη. Ρν γλσξίδεηε θαη ην 

θαηαιαβαίλεηε φινη. Δλαο έλαο νη γηαηξνί εμαθαλίδνληαη απηή ηε ζηηγκή. Θαη ηη 

ζα ιέκε; Ξιήξσζε ην θηίξην, πιήξσζε θαη ην γηαηξφ. Θαη κφλν πνπ κπαίλνπκε 

ζηε ινγηθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηέηνησλ ηαηξείσλ απφ ην Γήκν, είλαη ζαλ λα 

ιέκε ζηνλ θφζκν εηνηκάζνπ λα βάιεηο ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα λα πιεξψζεηο 

ηνλ ηαηξφ πνπ δελ έρεηο ζήκεξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ ην ςήθηζα θ.Γηαζεκάθε, αιιά ήκνπλ.. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Λα ηνλ δηψμνπκε ην γηαηξφ θ.Σαζηψηε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη.. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Λα ηνλ δηψμνπκε; Λα ηνλ δηψμνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζαο παξαθαιψ. Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν 

θ.Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δθηαζε ε θαηάζηαζε ζην Γήκν κέρξη εδψ, ρξφληα ηψξα. Θαη πείηε 

κνπ εζείο, απ' φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο πνπ ζπκκεηείραλε ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζην πην πξνεγνχκελν, πνηνο δηεθδίθεζε απφ 
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ην ΗΘΑ, απφ ηελ πεξεζία πνπ έρνπκε πιεξψζεη φινη καο, λα έρεη ηαηξείν εθεί 

πέξα; Θαλείο. Θαη δελ είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη γηα λα απαληήζσ θαη θάηη ηειεπηαίν, γηαηί πξνζερηε, 

πξνζέρηε, φρη λα ζηείιεηο έλα έγγξαθν ζην ΗΘΑ, φπσο γίλεηαη ζήκεξα θαη λα 

δεηάο γηαηξφ δεμηά θαη αξηζηεξά πνπ δελ ππάξρεη, γηαηί απηφ θάλαλε θαη νη 

πξνεγνχκελνη θαη νη πην πξνεγνχκελνη. Λα δηεθδηθήζεηο. Θαη θάηη ηειεπηαίν, 

είλαη πνιχ εχθνιν ζήκεξα λα ιέκε ζηνλ θφζκν, λα έρνπκε έλαλ γηαηξφ λα ηνπ 

βάδνπκε έλα ζηεζνζθφπην λα ζε αθνχεη λα κελ πεζάλεηο. Θαη λα βάινπκε θαη 

εζεινληέο ζε ηαηξεία αχξην αλ θχγνπλε νη ηαηξνί ηνπ ΗΘΑ. Ξνηνο ζα πιεξψλεη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε πείηε κνπ. Ππαο ην εληαίν ηεο πγείαο θαη δεκηνπξγείο 

πξνυπνζέζεηο αχξην λα αλνίμεη εκπφξην ζηελ πγεία θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηαςεθίδνπκε θαη θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλνίγεη ν 

αζθφο ηνπ Αηφινπ, απνθάζεηο παίξλνπκε, θαινχκε φινη λα θαηαςεθίζεηε. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Δπη ηε ςεθνθνξίαο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Λα ζπκπιεξψζσ θάηη; Γηαηί έρσ θαη εγψ κηα απνξία. Νζν 

ππήξραλε νη Θνηλφηεηεο, είρε θφξην εξγαζίαο, είρε αξθεηα άηνκα πνπ 

δνπιεχαλε κέζα. Νια απηά ηα άηνκα ηψξα έρνπλε πέζεη ζην 1/3. Θαη απφ ην 

Γήκν ηνπ Απιψλα ζαλ Γήκνο, νπνπδήπνηε θαη λα πάκε, δειαδή ηφηε απφ ην 
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2004 πνπ ζπζηεγαδφληνπζαλ, ρσξάγαλε θαη ηψξα πνπ αδεηάζαλε απφ θφζκν, 

δε ρσξάλε. Κνπ θάλεη εληχπσζε απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είλαη κνλαδηθή πεξίπησζε. Ν Υξσπφο είλαη πνιχ .. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γελ ην γλσξίδσ, απιά κηα απνξία εθθξάδσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είλαη πνιχ ζηελφο ν ρσξνο. Ρα πεξηζζφηεξα Γηακεξίζκαηα 

είλαη φπσο ην ιεο, έηζη, είλαη ζέιεζε καο θαη έρεηο απνιπηα δίθην Θαιχβα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνζπαζνχκε λα θάλνπκε εμνηθνλφκεζε ησλ ρψξσλ. Γειαδή, 

δηάθνξα ΘΔΞ λα ηα θέξνπκε ζηνπο ρψξνπο ηνπο παιηνχο ηνπο Γεκνηηθνχο, 

πεξεζίεο λα ηηο ελνπνηήζνπκε, γηα λα γιηηψζνπκε ελνίθηα, φπνπ κπνξνχκε. 

Δθεί φκσο ππάξρεη πξφβιεκα. Ακα δελ ππήξρε θαη ρσξάγαλε, ζα θάλακε απηή 

ηελ ηζηνξία; Ρφζν .. Γε γίλεηαη. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. Δίλαη δχν αίζνπζεο, 

είλαη ην ζαιφλη θαη έλα ην ηαηξείν θαη πεξηζζεχεη έλα απνζεθάθη 1 ρ 2. Γε 

γίλεηαη δνπιεηά.  

ΘΑΙΒΑΠ: Γήκαξρε, κε ζπγρσξείο δειαδή. 8 ρξφληα δε ρσξάγαλε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ; 

ΘΑΙΒΑΠ: Δθεί, ζηελ Θνηλφηεηα. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Θχξηε Θαιχβα, θ.Θαιχβα λα ζνπ απαληήζσ εγψ, ζα ζνπ 

απαληήζσ εγψ.  

ΘΑΙΒΑΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε. 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ: Λα ζνπ απαληήζσ ζ' απηφ πνπ ζέιεηο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γελ έρεηο αξκνδηφηεηα λα κνπ απαληήζεηο. Κε ζπγρσξείο πάξα 

πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, είλαη Ξξφεδξνο Ρνπηθνχ. Γλσξίδεη .. 

ΘΑΙΒΑΠ: Κίιαγα κε ην Γήκαξρν. Κνπ ιεο ζα κνπ απαληήζεηο εζχ; Γελ ην 

θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ιεηηνπξγνχζε .. Αθνχ μέξεηο φηη ζηνπο "Θαπνδηζηξηαθνχο" 

Γήκνπο ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα δε ιεηηνπξγνχζαλε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα ζέινπλ λα ιεηηνπξγήζνπλε. Ρη ζα ηνπο πνχκε; Νρη;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Ξάιη ζα 

επαλαηνπνζεηεζείηε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν πξφβιεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη παξαθαιψ. Θχξηε 

Γηαζεκάθε. Θα αλνίγνπκε δηάινγν ηψξα κε φιν ην Ππκβνχιην θάζε θνξά; Θαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε ζαο λα θάλσ παξαηήξεζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ λα .. Κήπσο θηάλσ εθεί θάησ; Κήπσο βιέπσ πνηνο είλαη; 

Απφ ην πεγάδη, λα ην πσ έηζη. Νξίζηε θ.Ιίηζα. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο 

παξαθαιψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ςεθίδσ λαη ζε νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα 

ζηεγαζηεί ην ηαηξείν. Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ πξφηεηλα, λα ηε ζθεθηείηε 

ιίγν γηαηί κπνξεί λα γίλεη, είλαη εθηθηφ θαη κε ιίγα ρξήκαηα, φρη κε πνιιά, θαη 

ζέισ λα θαζεζπράζσ ηνλ θίιν κνπ ηνλ Σαζηψηε, ζε ιίγν ν Γήκαξρνο ζα 

θηηάμεη ην Λνζνθνκείν πνπ έιεγε πξνεθινγηθά, νπφηε δελ ππάξρεη πξφβιεκα 

κε ηελ πγεία.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα είλαη απηφ δεκφζην ή ηδησηηθφ; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Ν θ.Σαζηψηεο θαηαςεθίδεη. Θχξηε 

Αξκπξηψηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζα ην πσ κεηά. Ν θ.Αξκπξηψηεο;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γε ζα ην ςεθίζσ ην ζέκα γηα ηελ εμήο δηαθνξά, εδψ δελ 

ςάρλνπκε λα βξνχκε ρψξν γηα ηνλ γηαηξφ πνπ δελ ππάξρεη, αιιά 

πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ρψξν ζην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην, ζην Ρνπηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Υξσπνχ, ελψ ζπζηεγάδεηαη κε ηνλ γηαηξφ. πάξρεη δηαθνξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαζηε ζηελ ςνθνθνξία. Θχξηε Ονχζζε.  

Λα κηιήζεηε γηα λα ςεθίζεηε. Γελ κπνξείηε κε έλα λαη ή έλα φρη, λα 

ηειεηψλνπκε;  

ΟΝΠΠΖΠ: Κηα δηνξζσηηθή, ηίπνηα παξαπάλσ. Απιψο γηα ηελ ηάμε, πξέπεη λα 

δηνξζψζνπκε ην Γεκνηηθφ Ηαηξείν Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Υξσπνχ θαη ην ςεθίδσ.  

 Δπραξηζηψ. Λα δηνξζσζεί φκσο. Λα δηνξζσζεί θαη ην ςεθίδνπκε. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηε ζηέγαζε ηαηξνχ ινηπνλ. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία.. 

Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε δειψζεη φρη, έηζη; Θχξηε Θαιχβα. Νρη. Ν θ.Αξκπξηψηεο 

φρη. Θχξηε Βειηαληψηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Τεθίδσ ην ζέκα κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ είπε ν θ.Ονχζζεο 

αιιά ζέισ λα θάλσ κηα πξφηαζε ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη ζην Πψκα, φηη θάπνηα 

ζηηγκή ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηα Αγξνηηθά 

Ηαηξεία, ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΗΘΑ, ην Θέληξν γείαο Θαπαλδξηηίνπ, λα κπνξνχλε 

λα είλαη πην νξγαλσκέλα θαη λα έρνπκε θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο 

δεκφηεο.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζην φρη ζα γξάςεηε φκσο θαη ζηελ απφθαζε 

ηελ αηηηνινγία, έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο. Δγηλε. Δρεη θαηαγξαθεί ζηα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λα θαηαγξαθεί φηη δηαθσλνχκε δηφηη 8 ρξνληα 

ζπζηεγάδνληαη θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ καδί θαη αλ είλαη λα πάλε 

ρσξηζηά, ππαξρεη ην ΘΑΞΖ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λαη. Ν θ.Πηδέξεο. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Δλεκεξψλσ φηη ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ 3 Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη σο Δπηηξνπή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηε κίζζσζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αλαθεξζνχλ ζην Ππκβνχιην ηα νλφκαηα ηνπο. Δίλαη ν 

θ.Βιάρνο Γεκήηξηνο, ν θ.Πσηήξρνο Γεκήηξηνο θαη ν θ.Αλπθαληήο Θσλ/λνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. Γηαγσληζκνχ πνπ ζα θάλεη ηε κίζζσζε. Γελ πξέπεη λα 

ζπζηαζεί; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ζέκα απηφ ζηελ πξφζθιεζε πνπ καο έρεηε ζηείιεη δελ 

ππάξρεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βάιηε ην ζε έθηαθην, λα ην ςεθίζνπκε θαη λα πεξάζεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα. Ρν 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, φρη, απεζχξζε, απεζχξζε.  

.......: Ξνην; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη ηε κίζζσζε θαη 

δελ νξίδεηαη αθφκα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

(αξ. απνθ. 86/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 15ν 

 

Απνδνρή ηεο παξαρώξεζεο, έλαληη ζπκβνιηθνύ ηηκήκαηνο, από ην 

Ιηκεληθό Ρακείν ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ ρεξζαίαο δώλεο Σαιθνπηζίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο 

Η.Σ. απηνθηλήησλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν γλσξίδεηε ην ζέκα ή ζέιεηε λα ην αλαιχζσ;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε θακία αληίξξεζε; Δρνπκε θακία αληίξξεζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Σαζηψηεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ είλαη λα κηιήζεηε, ζα κηιήζσ θαη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ είλαη λα κηιήζεηε, ζα κηιήζσ θαη εγψ θχξηε .. Αληε, πέζηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν γλσξηδνπκε ην ζέκα πάξα πνιχ θαιά απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 

Ιηκεληθνχ Ρακείνπ, πάξα πνιχ θαιά θαη είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ έξγν, ην νπνίν 

ζπκθσλνχκε απφιπηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ βιέπσ, βιέπσ Ξξφεδξε ζην ραξηί κνπ, βιέπσ ζην ραξηί κνπ 

14 ζέκαηα έρνπκε πεξάζεη κέρξη ηψξα. Πσζηά; Γελ βιέπσ αληηπνιίηεπζε γηα 

ηελ αληηπνιίηεπζε θαη ζηα 14 ε παξάηαμε καο είπε λαη. Απηφ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο. Θαη εγψ ην ςεθίδσ, ην γλσξίδσ ην ζέκα αιιά δελ 

βιέπσ ηελ αληηπνιίηεπζε. Θαηαιάβαηε;  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ παξεπηκπηφλησο, ζεισ λα επραξηζηήζσ, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ γηα ηελ παξαρψξεζε, γηαηί 

πξαγκαηηθά είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν έπξεπε λα γίλεη έξγν δίπια, δίπια απφ 

ηελ πιαηεία Σαιθνπηζίνπ ε νπνία ζηνίρηζε 700.000 επξψ κέζσ ηνπ ΘΖΠΔΑ θαη 

ηειείσζε πξηλ ιίγν θαηξφ, ήηαλ απαξαίηεην λα ζπλδπαζηεί κε κηα δπλαηφηεηα 

πάξθηλγθ γηα λα κπνξέζεη λα πηάζεη ηφπν απηά ηα έμνδα θαη απηή ε φκνξθε 

πιαηεία πνπ έρεη γίλεη. Βέβαηα θαη ε πιαηεία ζέιεη θάπνηα αθφκε ηειεηψκαηα ηα 

νπνία πηζηεχσ κε νηθνλνκηθέο ιχζεηο ζα ηα βξνχκε γηα λα ζπλδπαζηεί απηφ ην 

πάξθηλγθ κε ηελ πιαηεία, πνπ πξάγκαηη ζα είλαη πνιχ φκνξθν έξγν θαη ζηελ 

πεξηνρή καο ζα ηελ αλαδείμεη πάξα πνιχ ζην ρσξηφ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

.......: Δθαλε θαη θάηη θαιφ ν Γαβξηήι. 
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ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Βέβαηα Γήκαξρε, λα πνχκε θαη ηνπ ζηξαβνχ ην δίθην .. Ππγλψκε 

Γήκαξρε, λα πνχκε θαη ηνπ ζηξαβνχ ην δίθην, άκα ήζειε ε Ιηκεληθή Δπηηξνπή, 

λα κελ ηνλ έδηλε ην ρψξν. Λα πνχκε θαη ηνπ ζηξαβνχ ην δίθην.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα ηελ παξαιάβνπκε ηελ πιαηεία, φηαλ .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε, δελ έρνπκε βάιεη ζεκαία ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηα λα παίξλεηε ην ιφγν. Ινηπφλ, θ.Σαζηψηε. Ρν Ππκβνχιην 

νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 87/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 16ν 

 

Ιύζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Υξσπίσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 15ν θαη ην 16ν θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη παξεκθεξή ζέκαηα. 

Δρνπλε κπεη ρσξηζηά, ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλε καδί, αιιά πξέπεη λα βγεη 

μερσξηζηφ ΦΔΘ γηα θάζε ζέκα. Αθνξά ηε ιχζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ θαη αθνινπζεί ε ιχζε ηεο Θνηλνηηθήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο 

Καξθνπνχινπ Υξσπνχ. Ξξνβιέπεηαη απφ ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Λφκν θαη ζα 

αθνινπζήζεη κεηά ηε ιχζε ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά 

πηζηεχσ, ε εθθαζάξηζε θαη ε έγθξηζε εθθαζάξηζεο ησλ Νξθσηψλ Ινγηζηψλ. 

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, θαλνληθά ζην ζέκα έπξεπε λα γξαθφηαλε έηζηζη: Ιχζε θαη 

ζέζε ππφ εθθαζάξηζε. Δηζη πξέπεη λα γξάθεηαη ε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αθνινπζήζεη ε εθθαζάξηζε, αθνχ βγεη ΦΔΘ γηα ηε ιχζε. 

Θχξηε Ιίηζα, νξίζηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα πσ φηη ηέηνηα ψξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιίγν εζπρία αλ κπνξνχλε γηαηί ην ζέκα λνκίδσ είλαη αξθεηά ζνβαξφ. 

Θχξηε Γήκαξρε, ζα ζέιακε λα μέξνπκε θάπνηα ζηηγκή θαη γηα ηε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη γηα ηελ ΘΔΞΑ ηνπ Καξθνπνχινπ ζηνηρεία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη θάπνηα ζηηγκή, πνιιέο ζηηγκέο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά δελ ηα έρνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα δελ είλαη ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ζα γίλεη ε εθθαζάξηζε, ζα καο ηα πνπλ .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζα κπνχλε Λνκηθνί Πχκβνπινη, ζα κπνχλε εθθαζαξηζηέο, 

έρνπκε πξνβιήκαηα πνιιά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ξσηήζσ θάηη. Ν απνινγηζκφο, ν απνινγηζκφο ηνπ 2010.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν ηζνινγηζκφο, ν ηζνινγηζκφο. Θαιά θάλεηε θαη κε δηνξζψλεηε. Γε ζα 

έπξεπε λα γίλεη θαη απφ πνηνλ ζα γίλεη; Γηαηί αλ εκείο .. Αθνχζηε κε ιίγν 

θ.Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα νξίζνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Ρν Γ.Π. ηεο θάζε Δπηρείξεζεο έπξεπε λα πάξεη κηα 

απφθαζε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ. Ινηπφλ, πνηνο ζα ηνλ θάλεη ηνλ ηζνινγηζκφ; 

Δζείο; Γειαδή, ην Γ.Π. ηνπ Γήκνπ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα νξίζεη θαη εθθαζαξηζηή θαη ηνλ Νξθσηφ Ινγηζηή, λαη.   

ΙΗΡΠΑΠ: Ξάλησο ζα έπξεπε λα γίλεη εηδηθά θαη γηα ην έλα Ξξφζσπν θαη γηα ην 

άιιν .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα γίλεη ζίγνπξα, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν ηζνινγηζκφο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ βέβαηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίζηε ζίγνπξνη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη απφ ηα κέιε πνπ ππήξραλ 

ηφηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ηζνινγηζκφο; Νρη. Δίκαη ζίγνπξνο, ην έρσ ξσηήζεη, ην έρσ 

ξσηήζεη. Ν ηζνινγηζκφο είραλ νξίζεη λα θάλεη ηζνινγηζκφ ε παιηά ΓΔΑΓΝ αιιά 

δελ ηζρχεη ηψξα. Ξξέπεη λα νξίζνπκε εκείο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα νξίζεηε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ .. Πηελ παιηά ΓΔΑΓΝ ζα ηνλ έθαλε 

πνηνο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νξθσηφο Ινγηζηήο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη πνηνο ζα ηνλ ελέθξηλε; Ζ ΓΔΑΓΝ, ην Γ.Π. δε ζα ηνλ ελέθξηλε ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπο; Γειαδή, ηα Λνκηθά Ξξφζσπα ηα άιια ζήκεξα, ηα Λνκηθά 

Ξξφζσπα ηα άιια ζήκεξα θάλαλε έλαλ ηζνινγηζκφ. Ρνλ ελέθξηλε πξψηα ην 

Γ.Π. ην δηθφ ηνπο θαη καο ην θέξλαλε θαη ζε καο. Πηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε, 

ην Γ.Π. ησλ Δπηρεηξήζεσλ, αθνχ δηαιχνληαη, δε ζα θάλεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. έρεη πάξεη απφθαζε ην Γ.Π. παιηά γηα ηζνινγηζκφ, εκείο ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα πάξνπκε ηελ απφθαζε λα θάλνπκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη πάξεη απφθαζε γηα ην '10.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη πάξεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξσο ην έρεη πάξεη;  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 15ε 17 ΚΑΦΝ 2011 
 

  205 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά δελ εγηλε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κπνξεί λα πάξεη γηα ην '10; Κπνξεί λα έρεη πάξεη γηα ην '10;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ππνρξεσηηθφο. Ξσο ηνλ πήξε αθνχ δελ είρε ηα ζηνηρεία; Κε ηη 

ζηνηρεία ην έθαλε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πεκαζία έρεη φηη εκείο κε απφθαζε καο, κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηζνινγηζκφ ηνπ '10 θαη πξέπεη λα ην θάλνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ππνρξεσηηθφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πνρξεσηηθφ. Λαη, αθξηβψο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά έπξεπε λα ηνλ θάλνπκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πνρξεσηηθφο είλαη θαη ζηνπο Γήκνπο θαη είρακε 10 ρξφληα λα 

θάλνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Βαγγέιε, λα ξσηήζσ θάηη. Ρα άιια Λνκηθά Ξξφζσπα .. Βαγγέιε, ηα 

άιια Λνκηθά Ξξφζσπα θάλαλ ηζνινγηζκφ. Απηά ηα δχν Λνκηθά Ξξφζσπα γηαηί 

δελ θάλαλε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Απνινγηζκφ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηά είλαη εηαηξείεο, είλαη εηαηξείεο Θψζηα. Απηά είλαη εηαηξείεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαηί δελ κπνξνχζαλε λα ην θάλνπλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οψηα ηνλ Γαβξηήι, ξψηα ηνλ θηιν ζνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ζέινπκε πιήξε ελεκέξσζε πάλησο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Πηελ εηζήγεζε θ.Ξξφεδξε ιέηε ζηελ 4ε γξακκή, ιέεη ζηελ 4ε 

γξακκή, ιχνληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε πξνζεζκία 2 κελψλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ θαη ηίζνληαη ππφ εθθαζάξηζε. 

Πήκεξα είλαη κέζα ηνπ Κάε, ηνπ 5νπ κήκα. Θα πάξνπκε κηα εθπξφζεζκε 

απφθαζε πεξί ιχζεσο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρνπλ ζπλέπεηεο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξσο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρνπλ ζπλέπεηεο γηα ην Γήκν. Αξγήζακε. Ρη λα θάλνπκε.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξνηνο κε δηαζθαιίδεη; Ξνηνο κε δηαζθαιίδεη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γη' απηφλ ην ιφγν ..  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ιάζνο ε ψξα λα παίξλνπκε ηέηνηεο απνθάζεηο, γηαηί εδψ πέξα 

ιέεη ζεκαληηθά πξάγκαηα. Ρπρφλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

ππάξρνπλ ζην φλνκα ηνπ ελ ιφγν Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, λα κεηαβηβαζηνχλ ζην 

Γήκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηά ζα γίλνπλ. Βέβαηα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γεχηεξνλ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο δελ έρνπκε ηδέα φκσο. Γελ έρνπκε ηδέα, δελ έρνπκε δειαδε γηα 

ηνπο Γήκνπο, γηα ηηο Θνηλφηεηεο, είρακε έλαλ απνινγηζκφ, είρακε κηα εηθφλα. 

Δδψ δελ ππάξρεη ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάεη ν θ.Ρζάθσλαο ηψξα. Λαη. 
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ππγλψκε. Γεχηεξνλ, ζηελ ΘΔΞΑ Καξθνπνχινπ έρεη γίλεη κηα 

δηαδηθαζία απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ε νπνία, δελ μέξσ αλ έρεη ηειεηψζεη ή 

είλαη ζε εμέιημε. Απιεξνθφξεηνη είκαζηε ζ' απηφ. Πηε ΓΔΑΓΝ έρεη γίλεη θάηη 

αληίζηνηρν; πήξραλ παιηά, απ' φηη μέξσ απφ ηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ απφ 

Γεκνηηθφ Πχκβνπιν ηεο ηφηε πεξηφδνπ, έλζηαζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ΓΔΑΓΝ 

ζηε Γεκφζηα Γηνηθεζε. Ξξνρψξεζε; Πηακάηεζε; Αξρηζε πνηέ; Νχηε μέξνπκε 

ηίπνηα. Δίπε ν Θψζηαο ν Ιίηζαο θάηη πξνεγνπκέλσο, ζέινπκε λα καο 

πιεξνθνξήζεηε. Σσξίο λα καο πιεξνθνξήζεηε θαη κε θαζπζηέξεζε 3 κελψλ, 

δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε ππεξ ηεο ιχζεο εκείο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεηο δίθην απφιπην θαη είζαη θαη εηδηθφο. Ζ ιχζε φκσο, κελ ηα 

κπεξδεχεηο, ε ιχζε είλαη κηα ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία γηα λα θηάζνπκε ζσζηά 

ζηελ πιήξε ελεκεξσζε πνπ ζειεηο.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γήκαξρε, ζπκθσλψ φηη κε ηελ εθθαζάξηζε ζα ηα βξνχκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηζη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δδψ ηψξα φκσο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλεμάξηεηα αλ έρεη εγθξηζεί .. 

ζα πξνρσξήζνπκε ζε εθθαζάξηζε. Αξθεί λα θχγεη απφ εδψ ε απφθαζε γηα 

ιχζε. Νπφηε ζα κπεη εθθαζαξηζηήο θαη ζα καο πεη ..  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρφηε, ηφηε ζα ηνλ θέξνπκε εδψ θαη ζα έρεη ηελ παξακηθξή 

ιεπηνκέξεηα λα ηνλ εμεηάζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βέβαηα, ζηελ επφκελε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ έρνπκε θηάζεη ζηελ ςεθνθνξία. Ρη λα θάλνπκε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, αιιά έρσ κηα 

απνξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κπνξψ λα ηελ εθθξάζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ θάλακε ην .. πεξάζακε ηα ζέκαηα γηα ηε ζχζηαζε ησλ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη ηεο ΘΔΓΝ, εκέλα κνπ είρε δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε 

φηη κεηαζρεκαηίδεηαη ε ΓΔΑΓΝ ζε ΘΔΓΝ θαη δηαβάδσ απφ ηα πξαθηηθά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ εηζεγεηή. Θέκα: Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθεο πξάμεο ΘΔΓΝ. 

Ξαξαθάησ ιέεη, ινηπφλ, κπαίλσ μαλά ζην ζέκα, ζην ΦΔΘ ζηε ζει. 294, ηνπ 

Ππκβνπιίνπ είλαη, γηα φζνπο δελ παξαθνινπζήζνπλε, ζην ΦΔΘ 2147/2010 έρεη 

δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε Θνηλνθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Ξιένλ 

είκαζηε Γήκνο Υξσπνχ, νπφηε πξνβαίλνπκε ζηελ ηξνπνίεζε νξηζκέλσλ 

άξζξσλ ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο. Δλα απφ ηα βαζηθά είλαη, φηη νλνκάδνπκε 

ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Υξσπίσλ θαη .. Υξσπνχ θαη φρη Υξσπίσλ. 

Θαη αληίζηνηρα ηξνπνπνηεί ηελ έδξα θαη φια απηά ηα πξάγκαηα. Θαη εγψ 

αλαξσηηέκαη, αλαξσηηέκαη απηήλ ηε ζηηγκή, είρα θαηαιάβεη, κε ηηο ιίγεο 

νηθνλνκηθέο γλψζεηο πνπ έρσ φηη κεηαηξέπνπκε ηελ ΓΔΑΓΝ ζε ΘΔΓΝ. Πήκεξα 

έρεηε ιχζε ηεο ΓΔΑΓΝ. Θαη αλ ήηαλε, εθφζνλ δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ε 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έθαλε παιηφηεξα, δειαδή λα θάλεη 

εξγνιαβίεο, λα εμππεξεηεί ην Γήκν θαη φια απηά, πνηνο ν ιφγνο λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ ΘΔΓΝ θαη λα κε δεκηνπξγήζνπκε δχν Λνκηθά Ξξφζσπα, 

έλα Ξνιηηηζκφ θαη έλα Ξξφλνηαο θαη ζα ηειεηψλακε. Απηέο είλαη νη απνξίεο κνπ, 

γη' απηφ επεηδή δελ ην μέξσ ην ζέκα, δελ ςεθίδσ.  
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 Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ απνξία ηελ ηειεπηαία κπνξψ λα ζνπ πσ πνην ήηαλ ην 

ζθεπηηθφ. Λα θάλνπκε θαη εδψ θαη Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δίρακε θαη δηθαίσκα λα 

θάλνπκε θαη' αξράο έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν ζην Γήκν, κε εμαίξεζε δχν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηάβαζε ηνλ "Θαιιηθξάηε", ζα πεη, δηθαηνχζαη λα θάλεηο κηα 

Θνηλσθειή Δπηρείξεζε θαη έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν. Ζδε .. Ρν είπα, θαη' εμαίξεζε 

δχν Λνκηθά Ξξφζσπα. Ζ ΘΔΓΝ φκσο είλαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ζηε 

δπλαηφηεηα επειπμίαο ζε πνιιά ζέκαηα, ηδηαίηεξα ζε πξνζιήςεηο αζιεηηζκνχ 

θιπ. γηα λα κπνξείο λα ιεηηνπξγείο θαιχηεξα. Πε θνηλσληθά, ζε θνηλσληθή 

πξφλνηα θαη ζε πξνγξάκκαηα. Θεσξήζακε απαξαίηεην αθνχ κπνξνπκε λα 

έρνπκε θαη Θνηλσθειή θαη Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δ, ήηαλε κηα επηινγή καο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ ην θαηαιάβακε. Απηφ δελ καο ην εμεγήζαηε, ν εηζεγεηήο 

..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θαηαιάβαηε ηψξα; Ρψξα ην θαηαιάβαηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, δελ ην θαηάιαβα. Πην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φηαλ 

ςεθίζακε ηελ ΘΔΓΝ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ΘΔΓΝ έρεη δπλαηφηεηεο άιιεο απφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

Κπνξεί λα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αιιν ιέσ. Νηαλ ςεθίδακε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηνπ ΘΔΓΝ 

εγψ θαηάιαβα, δελ μέξσ νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη, φηη δελ ηδξχνπκε κηα λεά 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία, κεηαηξέπνπκε ηελ ΓΔΑΓΝ ζε ΘΔΓΝ. Απηφ θαηάιαβα. Αλ 

είκαη βιάθαο, κε ζπγρσξείηε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ιεγφηαλε πνηέ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία, αιιά ζεκαζία έρεη φηη 

ηη θάλακε ζήκεξα. Θαηαξγνχκε φιεο ηηο παιηέο θαη θάλνπκε ηα δχν Ξξφζσπα 

πνπ ζνπ είπα θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπακε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Κηα εξψηεζε, κηα εξψηεζε. Πχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε 

κεηαθέξνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, έηζη; Πχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε, 

κεηαθέξνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Νη ππνρξεψζεηο κεηαθέξνληαη ζηελ 

ΘΔΓΝ; Δάλ .. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Κάιηζηα θαη ζέινπκε λα γλψξηδνπκε θαη .. Θέινπκε λα γλσξίδνπκε 

ην πφξηζκα ζρεηηθά κε ηελ ΘΔΞΑ θαη ην πφζα νθείιεη ζπγθεθξηκέλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ πνιχ. Δίλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη 

ππάξρνπλε θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ιχζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, αθνχζηε κε ιίγν. Λα ςεθίζνπκε νλνκαζηηθά θαη λα 

θαηαγξαθνχλε θαη νξηζκέλα πνιχ ζνβαξά πξάγκαηα. Γηαηί εδψ πέξα κηιάκε γηα 

πξάγκαηα, γηα εηαηξείεο πνπ είλαη λα θιείζνπλε. Παο παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα επαλέιζεη θ.Ιίηζα ην ζέκα, ζηελ εθθαζάξεζε. Γε λνκίδσ φηη 

ρξεηάδεηαη ηψξα ..  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξηζηεχσ πσο λαη, λαη. .. ζα βγεη ην ΦΔΘ, ζα μαλάξζνπλε.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε επηθχιαμε, Ιίηζαο. Λαη, κε επηθχιαμε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξαξψλ, Ονχζζεο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ονχζζεο. Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα. Θηνχζεο φρη. Ν θ.Σαζηψηεο 

φρη. Θχξηε Βειηαληψηε. Νρη. Γέδεο φρη. Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην 

εγθξίλεη. Ξαξψλ ε θα Βαξλάβα θαη ν θ.Πηδέξεο Φίιηππνο. 

(αξ. απνθ. 88/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 17ν 

 

Ιύζε ηεο Θνηλνηηθήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο Καξθνπνύινπ Υξσπνύ. 

 

 Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 89/2011) 

 

 -------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη θαιή ζαο λχρηα θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 ------------------------- 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 
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